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Ο∆ΗΓΙΕΣΟ∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ∆∆..ΕΕ..∆Ο∆Ο..ΤΤ..ΑΑ..

α) Για κάθε αυτοτελές και ανεξάρτητο κτίριο (από στατική και αντισεισµική άποψη) αντιστοιχεί

αµφιµονοσήµαντα ένα και µόνον ∆.Ε.∆Ο.Τ.Α., µε το σύνολο των Ενοτήτων και Πεδίων του.

Το ∆.Ε.∆Ο.Τ.Α συντάσσεται για το κτίριο ως σύνολο, είτε πρόκειται για εξολοκλήρου αυθαίρετη

κατασκευή, είτε πρόκειται για «εξαρτηµένες» αυθαίρετες προσθήκες (κατ’ επέκταση ή / και καθ’ ύψος) 

και εφόσον:

η επιφάνειά τους σε κάτοψη ξεπερνά τα παρακάτω ποσοστά

1.το 40% στα κτίρια ή κατασκευές σπουδαιότητας Σ1 κατά ΕΑΚ

2.το 20% στα κτίρια ή κατασκευές σπουδαιότητας Σ2 κατά ΕΑΚ

3.το 10% στα κτίρια ή κατασκευές σπουδαιότητας Σ3 κατά ΕΑΚ

4.το 5% στα κτίρια ή κατασκευές σπουδαιότητας Σ4 κατά ΕΑΚ,

ως προς τη συνολική δοµηµένη της κατασκευής.

Στην περίπτωση και για τα κτίρια που εντάσσονται στην περίπτωση (ββ) της παραγράφου 2β

του άρθρου 24 του νόµου, απαιτείται επιπλέον και µελέτη στατικής επάρκειας.

β) Τα στοιχεία του ∆.Ε.∆Ο.Τ.Α. κατανέµονται σε πέντε (5) Ενότητες (που περιλαµβάνουν συνολικώς

τριανταοκτώ (38) Πεδία), όπως παρακάτω, ενώ το Έντυπο θα συνοδεύεται και από αναλυτική Τεχνική

Έκθεση, µε φωτογραφίες (βλ. αµέσως µετά).

•Ενότητα Α: Ταυτότητα του κτιρίου

•Ενότητα Β: Γενικά σεισµολογικά και εδαφικά στοιχεία του κτιρίου

•Ενότητα Γ: ∆οµικός τύπος του κτιρίου

•Ενότητα ∆: Γενικά τεχνικά στοιχεία του κτιρίου

•Ενότητα Ε: Στοιχεία γενικής τρωτότητας έναντι σεισµού
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γ) Φωτογραφίες

� Οι φωτογραφίες των όψεων κατά κανόνα είναι αρκετές για την αναγνώριση του κτιρίου. Συνιστάται να

λαµβάνονται από επαρκή απόσταση ώστε να περιλαµβάνουν κατά το δυνατό όλο το κτίριο. Πρέπει να

αποφεύγεται η απεικόνιση δένδρων, οχηµάτων ή άλλων αντικειµένων που κρύβουν τον χαµηλότερον

(συνήθως κρίσιµον) όροφον.

� Αναλόγως των ενδεχόµενων προβληµάτων, και κατά την κρίση του Συντάκτη του ∆.Ε.∆Ο.Τ.Α., 

επισυνάπτονται (στην Τ.Ε.) περισσότερες, λεπτοµερέστερες αλλά λίγες (και χαρακτηριστικές) 

φωτογραφίες, από το εξωτερικό ή και το εσωτερικό του κτιρίου, όπως π.χ. ενδεχόµενα προβλήµατα

λόγω επικλινούς εδάφους, λόγω αλληλόδρασης µεταξύ κτιρίων, χαρακτηριστικές εκτεταµένες φθορές

ή βλάβες κ.λπ.

� Συνιστάται όπως όλες οι φωτογραφίες του κτιρίου είναι ψηφιακές, έτσι ώστε να επιδέχονται

ηλεκτρονική διαχείριση.
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1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Αναγράφεται η Περιφερειακή Ενότητα στην οποία βρίσκεται το κτίριο, σύµφωνα µε το πρόγραµµα Καλλικράτης.

2. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Αναγράφεται η αντίστοιχη ∆ηµοτική Ενότητα.

3. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Αναγράφεται η πλήρης ταχυδροµική διεύθυνση του κτιρίου, δηλαδή οδός, αριθµός, περιοχή (συνοικία, οικισµός ή νησί), 

ταχυδροµικός κώδικας.

4. ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

Αναγράφεται το διακριτικό όνοµα του κτιρίου, αν υπάρχει. Αν στην ίδια διεύθυνση αντιστοιχούν περισσότερα του ενός

κτίρια, στο τέλος του χαρακτηρισµού συµπληρώνεται ο αύξων αριθµός του κτιρίου αν υπάρχει ή κατά επιλογή του

Συντάκτη του ∆.Ε.∆Ο.Τ.Α., και το συνολικό πλήθος των απογραφόµενων αυτοτελών κτιρίων του συγκροτήµατος, π.χ. το

κτίριο που έχει αύξοντα αριθµό 2 σε σύνολο 4 κτιρίων επισηµαίνεται ως «Κτίριο 2/4». Το απογραφόµενο κτίριο πρέπει να

είναι ιδιαίτερα επισηµασµένο (διαγραµµισµένο) σε σκαρίφηµα κάτοψης (σε συνηµµένη σελίδα), το οποίο πρέπει να

περιλαµβάνει όλα τα κτίρια του συγκροτήµατος µε τον αύξοντα αριθµό τους. 

5. ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗΣ (ΩΝ) Α∆ΕΙΑΣ (ΩΝ)

Αναγράφεται ο αριθµός της οικοδοµικής αδείας ή οι αριθµοί των οικοδοµικών αδειών που έχουν εκδοθεί και αφορούν το

συγκεκριµένο κτίριο

6. ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Σηµειώνεται η χρήση του κτιρίου, π.χ. Κατοικίες, Γραφεία κ.λ.π.

7. ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ

Σηµειώνεται η ενδεχόµενη αλλαγή χρήσης, κατά τον υπόψη Νόµο.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ
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8. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Σηµειώνεται το αν το υπόψη κτίριο υπάγεται στην περίπτωση (αα) ή (ββ) του υπόψη Νόµου.

9. ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ
Αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του Ιδιοκτήτη (των Ιδιοκτητών), ενώ συνιστάται και η αναγραφή σχετικού τηλεφώνου

επικοινωνίας.

10. ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΑΘΡΟΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Σηµειώνεται µε Χ το αντίστοιχο τετραγωνίδιο που προσεγγίζει περισσότερο το µέγιστο αριθµό των προσώπων που

συνήθως συναθροίζονται στο κτίριο για αρκετές ώρες της ηµέρας (≥12), κατά δήλωση του Ιδιοκτήτη/των Ιδιοκτητών ή

εκτίµηση του Συντάκτη του ∆.Ε.∆Ο.Τ.Α. Ενδεικτικώς, για κτίρια κατοικιών/ή ενοικιαζόµενων δωµατίων, διαµερισµάτων

κ.λπ., ο µέγιστος αριθµός προσώπων µπορεί να εκτιµηθεί µε βάση τη συνολική επιφάνεια του κτιρίου (βλ. Ενότητα ∆, Πεδίο

15) διαιρεµένη διά 20. Αντιστοίχως, για κτίρια γραφείων ο διαιρέτης µπορεί να ληφθεί ίσος µε 10.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β :ΓΕΝΙΚΑ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ Ε∆ΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

11. ΖΩΝΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ Ε.Α.Κ.

Σηµειώνεται µε Χ το αντίστοιχο τετραγωνίδιο µε τη Ζώνη Σεισµικής Επικινδυνότητας της περιοχής µε βάση τον Ε.Α.Κ. Το πεδίο

αυτό συµπληρώνεται υποχρεωτικώς, ανεξαρτήτως από τον χρόνον µελέτης/ή κατασκευής του κτιρίου (βλ. Ενότητα ∆, Πεδία

16 και 17).

12. ΚΑΤΑΤΑΞΗ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε∆ΑΦΟΥΣ ΚΑΤΑ Ε.Α.Κ.

Σηµειώνεται µε Χ στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο η Κατάταξη/Κατηγορία Εδάφους που αναφέρεται στη µελέτη του κτιρίου

(εφόσον γίνεται χρήση της µελέτης), ή κατά την εκτίµηση του Συντάκτη του ∆.Ε.∆Ο.Τ.Α. 
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ΕΝΟΤΗΤΑΕΝΟΤΗΤΑ ΓΓ : : ∆ΟΜΙΚΟΣ∆ΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥΚΤΙΡΙΟΥ

13. ∆ΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Σηµειώνεται µε Χ ο ∆οµικός (ουσιαστικώς δοµητικός) Τύπος στον οποίον ανήκει το κτίριο, µε βάση τον φέροντα οργανισµό

του. Οι ∆οµικοί Τύποι περιγράφονται στον Πίνακα ∆οµικών Τύπων.

Επισηµαίνεται ότι για τη συµπλήρωση αυτού του πεδίου, θα πρέπει να προηγηθεί σχολαστική µελέτη και κατανόηση του

Πίνακα αυτού, προκειµένου το εξεταζόµενο κτίριο να ανταποκρίνεται επαρκώς στον σηµειούµενο ∆οµικό Τύπο. Κτίρια για τα

οποία δηµιουργούνται αµφιβολίες ως προς τον ∆οµικό Τύπο τους κατατάσσονται στον πλησιέστερο (ή στον δυσµενέστερο) 

∆οµικό Τύπο µε σχολιασµό στο χώρο των παρατηρήσεων. Ενδεικτικώς, δίνονται αµέσως µετά τους 4 σχετικούς Πίνακες

(Π1/4-Π4/4) παρατηρήσεις και υποδείξεις για την κατάταξη ορισµένων αµφισβητούµενων κτιρίων.

Ως Κανονισµοί, νοούνται οι εφαρµοσθέντες κατά τη µελέτη και την κατασκευή.
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∆.Τ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ(Φ.Ο.)

ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΜΕΛΕΤΗΣ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Ο

Π

Λ

Ι

Σ

Μ

Ε

Ν

Ο

Σ

Κ

Υ

Ρ

Ο

∆

Ε

Μ

Α

ΟΣα
Κτίρια µε φέροντα οργανισµό από

οπλισµένο σκυρόδεµα, παλαιότερα

Χωρίς Κανονισµούς, ή

Αντισεισµικός Κανονισµός 1959(Α/Σ'59)

Κανονισµός Σκυροδέµατος 1954 (Κ/Σ'54)

Ουσιαστικώς, κτίρια µέχρι και το 1985.

ΟΣβ
Κτίρια µε φέροντα οργανισµό από

οπλισµένο σκυρόδεµα, νεότερα

Α/Σ '59 µε πρόσθετα άρθρα 1985 (Α/Σ ‘85)

Κ/Σ '54

Ουσιαστικώς, κτίρια της περιόδου 1986 έως και

1995/2000.

ΟΣγ
Κτίρια µε φέροντα οργανισµό από

οπλισµένο σκυρόδεµα, σύγχρονα

Α/Σ : ΝΕΑΚ

Κ/Σ : ΝΕΚΟΣ

Σύγχρονα κτίρια, µε το πλαίσιο των σύγχρονων

Κανονισµών.

Π1/4 - ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ (ΟΣ)
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∆.Τ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (Φ.Ο.)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΠΠ

ΡΡ

ΟΟ

ΚΚ

ΑΑ

ΤΤ

ΑΑ

ΣΣ

ΚΚ

ΕΕ

ΥΥ

ΗΗ

ΠΟΣ1
Κτίρια µε προκατασκευασµένα υποστυλώµατα

από Ο.Σ. 
((ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ))

ΠΟΣ2
Κτίρια µε προκατασκευασµένα τοιχώµατα

από Ο.Σ. 
((ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ))

ΣηµείωσηΣηµείωση: : ΣεΣε περιπτώσειςπεριπτώσεις αµφιβολιώναµφιβολιών ήή υβριδικώνυβριδικών ((διπλώνδιπλών ήή µικτώνµικτών) ) συστηµάτωνσυστηµάτων, , τοτο κτίριοκτίριο κατατάσσεταικατατάσσεται

στονστον πλησιέστερονπλησιέστερον ((ήή στονστον δυσµενέστερονδυσµενέστερον) ) ∆∆..ΤΤ., ., µεµε κατάλληληκατάλληλη αναγραφήαναγραφή εδώεδώ καικαι στηνστην ΤΤ..ΕΕ..

Π2/4 - ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ (ΠΟΣ)



∆.Τ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (Φ.Ο.)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Φ

Ε

Ρ

Ο

Υ

Σ

Α

Τ

Ο

Ι

Χ

Ο

Π

Ο

Ι

Ι

Α

ΤΑ
Κτίρια µε φέρουσα άοπλη τοιχοποιία, κυρίως λιθοδοµή (αργοί ή ηµιλαξευτοί λίθοι), 

χωρίς διαζώµατα ή διαφράγµατα, µε ξύλινη (ή χαλύβδινη) στέγη.
((ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ))

Τ∆
Κτίρια µε φέρουσα άοπλη τοιχοποιία, κυρίως λιθοδοµή (αργοί ή ηµιλαξευτοί λίθοι), µε

διαζώµατα και διαφράγµατα από ΟΣ καθώς και κτίρια µε κατακόρυφα φέροντα στοιχεία

από τοιχοποιία και ΟΣ.
((ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ))

ΤΟ
Κτίρια µε φέρουσα οπλισµένη τοιχοποιία, κυρίως από σύγχρονου τύπου τοιχοσώµατα, 

µε διάσπαρτον οπλισµόν (οριζοντίως και κατακορύφως), µε διαφράγµατα και ίσως και

πρόσθετα διαζώµατα ΟΣ.
((ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ))

ΤΕ
Κτίρια µε φέρουσα άοπλη τοιχοποιία, επισκευασµένα και ενισχυµένα µε διαζώµατα, 

διαφράγµατα και κατάλληλα συνδεδεµένους και θεµελιωµένους ελαφρούς µανδύες από

ΟΣ, µονόπλευρους και αµφίπλευρους.
((ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ))

Σηµ. 1. Ως διαζώµατα νοούνται οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία ΟΣ, µε ισχυρές συνδέσεις µε τους τοίχους και µε ισχυρούς
κόµβους στις συναντήσεις τους, σύµφωνα µε τις σύγχρονες αντιλήψεις και κανονιστικές απαιτήσεις/διατάξεις για
διαζωµατική/περισφιγµένη τοιχοποιία.
Σηµ. 2. Ως διαφράγµατα νοούνται ελαφρές συνεχείς πλάκες από ΟΣ, µε ισχυρές συνδέσεις µε τους τοίχους και το πλέγµα των
οριζοντίων και κατακόρυφων διαζωµάτων, χωρίς µεγάλες τρύπες και µε κατάλληλο σχήµα σε κάτοψη (π.χ. όχι στενόµακρο, χωρίς
πτέρυγες µορφής Γ,Π κ.λπ.).
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Π3/4 - ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ (Τ)



∆.Τ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (Φ.Ο.)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Χ

Α

Λ

Υ

Β

∆

Ι

Ν

Η

Κ

Α

Τ

Α

Σ

Κ

Ε

Υ

Η

ΧΛ1α
Μονώροφα βιοµηχανικά κτίρια, αποθήκες, 

υπόστεγα κ.λπ.

Α/Σ 1959, DIN 1050 

(ή άλλος)

ΧΛ1β
Μονώροφα βιοµηχανικά κτίρια, αποθήκες, 

υπόστεγα κ.λπ.

ΝΕΑΚ

Ευρωκώδικας 3

ΧΛ2α
Πολυώροφα κτίρια ως χωρικά πλαίσια ή/και

µε κατακόρυφους συνδέσµους

Α/Σ 1959, DIN 1050 

(ή άλλος)

ΧΛ2β
Πολυώροφα κτίρια ως χωρικά πλαίσια ή/και

µε κατακόρυφους συνδέσµους

ΝΕΑΚ

Ευρωκώδικας 3

9

Π4/4 - ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ (ΧΛ)
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1) Για κτίρια µε κατακόρυφα φέροντα στοιχεία κατ’ εξοχήν γραµµικά (υποστυλώµατα), και εάν το κτίριο είναι εξολοκλήρου

αυθαίρετο ή εάν το αυθαίρετο τµήµα του είναι κυρίαρχο και καθορίζει τη γενική συµπεριφορά του κτιρίου, τότε η περίοδος

µελέτης/κατασκευής του δεν καθορίζει κατ΄ ανάγκη την ένταξή του σε µια από τις κατηγορίες δοµικών τύπων. Σχετικώς

καθοριστικό είναι το επίπεδο τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, κατά την εκτίµηση του Συντάκτη του ∆.Ε.∆Ο.Τ.Α.

2) Για την κατασκευή αυθαιρέτων προσθηκών ή κτιρίων έχουν χρησιµοποιηθεί κι άλλοι δοµικοί τύποι οι οποίοι εκ των

πραγµάτων δεν µπορούν να συµπεριληφθούν στους υπόψη συνοπτικούς και απλοποιητικούς Πίνακες. Σε τέτοιες περιπτώσεις

(π.χ. συνδυασµού υλικών και συστηµάτων), η επιλογή του ∆.Τ. γίνεται κατά την εκτίµηση του Συντάκτη του ∆.Ε.∆Ο.Τ.Α.

Παρατηρήσεις για τους Πίνακες ∆.Τ.



Περιγραφή Φέροντος Οργανισµού Υπόδειξη ∆οµικού Τύπου

Στην περίµετρο φέρουσα τοιχοποιία και στο

εσωτερικό σκελετός από ΟΣ (πλήρης ή όχι)

Τ∆ (ή ΤΑ)

Οι κάτω όροφοι από φέρουσα τοιχοποιία και

ένας επιπλέον όροφος από ΟΣ
ΤΑ (ή Τ∆)

Οι κάτω όροφοι από ΟΣ και ένας επιπλέον

όροφος από φέρουσα τοιχοποιία
ΟΣα ή ΟΣβ

Μονώροφο κτίριο από ΟΣ (χωρίς πλάκα) και

ξύλινη ή χαλύβδινη στέγη

ΟΣα ή ΟΣβ

11
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ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ : ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

14. ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ / ΥΠΟΓΕΙΩΝ

Σηµειώνεται ο αριθµός µόνον των υπέργειων ορόφων του κτιρίου και χωριστά ο αριθµός των υπογείων. ∆εν προσµετράται η τυχόν

απόληξη κλιµακοστασίου (δώµα και συναφείς µικροκατασκευές κάθε είδους). Σε περίπτωση επικλινούς εδάφους αναγράφεται ο

µεγαλύτερος αριθµός ορόφων από τη χαµηλότερη στάθµη. Ως υπόγειος όροφος θεωρείται εκείνος που κατά το µεγαλύτερο µέρος του

βρίσκεται µέσα στο έδαφος, είναι επαρκώς εγκιβωτισµένος µε περιµετρικά στοιχεία (τοιχεία από ΟΣ ή Τ) και διαθέτει επαρκές διάφραγµα

στην οροφή του.

Σχετικώς, ως όροφος νοείται και το ισόγειο του κτιρίου.

15. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΟΨΗΣ

Σηµειώνεται το εµβαδό της πλέον αντιπροσωπευτικής κάτοψης του κτιρίου. Εφόσον δεν γίνεται χρήση σχεδίων, το εµβαδό κάτοψης

υπολογίζεται κατά την εκτίµηση του Συντάκτη του ∆.Ε.∆Ο.Τ.Α.

16. ΟΛΙΚΗ ∆ΟΜΗΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Σηµειώνεται το συνολικό εµβαδό του κτιρίου. Εφόσον δεν γίνεται χρήση σχεδίων, το συνολικό εµβαδό υπολογίζεται κατά την εκτίµηση του

Συντάκτη του ∆.Ε.∆Ο.Τ.Α. Στην επιφάνεια περιλαµβάνονται κατασκευές δώµατος, πατάρια, σοφίτες, υπόγεια, υπόστυλοι χώροι κ.λπ., όχι

όµως οι εξώστες.

17. ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ / ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΟΜΗΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Υπολογίζεται το ποσοστό της επιφάνειας της «εξαρτηµένης» αυθαίρετης κατασκευής ως προς την συνολική δοµηµένη επιφάνεια του

κτιρίου.

Για τα κτίρια που εντάσσονται στην περίπτωση (ββ) της παραγράφου 2β του άρθρου 24 του νόµου, απαιτείται επιπλέον και µελέτη

στατικής επάρκειας.

18. ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Σηµειώνεται η χρονολογία που το (αρχικό, αν υπάρχει) κτίριο µελετήθηκε (εφόσον διατίθεται η άδεια/µελέτη) ή που κατασκευάστηκε

(εφόσον είναι αυθαίρετο ή δεν διατίθεται η άδεια/µελέτη). Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιµο και κρίσιµο, κατά συνέπεια πρέπει να

καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστη προσέγγιση του θέµατος. Σε περιπτώσεις αυθαίρετων

κτιρίων ή προσθηκών, αναγράφεται η χρονολογία κατά τη δήλωση του Ιδιοκτήτη (ή των Ιδιοκτητών). 

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εύρεση της χρονολογίας (µε προσέγγιση έτους), επιτρέπεται να χρησιµοποιείται ευρύτερη περίοδος

(π.χ. 1960 – 1962), έστω και κατά προσέγγιση.  

Αν και πάλι δεν διατίθεται τέτοια ακρίβεια, είναι ανεκτό να σηµειωθεί η κανονιστική περίοδος µελέτης/κατασκευής (≤1960, 1961 - 1985, 

1986 - 1995, ≥1996) µε βάση τις υπεύθυνες πληροφορίες του Ιδιοκτήτη (των Ιδιοκτητών) ή τα δοµικά χαρακτηριστικά. Τυχόν µεταγενέστερη

προσθήκη δηλώνεται στο επόµενο Πεδίο 17.
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19. ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ

Εάν το κτίριο δεν κατασκευάστηκε σε µια ενιαία φάση, αλλά έγιναν µεταγενέστερες «εξαρτηµένες» προσθήκες, καθύψος ή κατ' 

επέκταση, σηµειώνεται το έτος της τελευταίας προσθήκης. Αν µε την ευκαιρία της προσθήκης έγινε επισκευή και κυρίως ενίσχυση

του αρχικώς υφισταµένου κτιρίου, τούτο σηµειώνεται παρακάτω στα Πεδία µε αύξοντα αριθµό 21 και 22. Επισηµαίνεται ότι

ανεξάρτητες κατ’ επέκταση προσθήκες θεωρούνται ως άλλο κτίριο. 

Σηµείωση: Με το Πεδίο αυτό επιδιώκεται να διαπιστωθεί εάν σε παλαιό κτίριο, π.χ.προ του 1960 ή προ του 1986, έγιναν προσθήκες, 

είτε αυθαίρετες, είτε προβλεπόµενες από την αρχική άδεια/µελέτη, µε έλεγχον της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου µε βάση

Κανονισµούς µεταγενέστερους των Κανονισµών που χρησιµοποιήθηκαν στην αρχική µελέτη/ ή κατασκευή.

20. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Εφόσον η µελέτη του νόµιµου τµήµατος του κτιρίου είναι διαθέσιµη κατά την αυτοψία/τον έλεγχο (µέσω του Ιδιοκτήτη ή των

Ιδιοκτητών), σηµειώνεται µε Χ το τετραγωνίδιο µε το σηµείο ΝΑΙ. Άλλως, σηµειώνεται µε Χ το τετραγωνίδιο µε το σηµείο ΟΧΙ. 

Σηµειώνεται ΟΧΙ και στην περίπτωση εξολοκλήρου αυθαίρετου κτιρίου. Στην περίπτωση που διατίθενται ορισµένα µόνον

στοιχεία (συνήθως σχέδια), σηµειώνεται ΝΑΙ ή ΟΧΙ ανάλογα µε τη βαρύτητα και την αξιοπιστία των στοιχείων, κατά την εκτίµηση

του Συντάκτη του ∆.Ε.∆Ο.Τ.Α.

21. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ;

Εφόσον έγινε χρήση της µελέτης του κτιρίου για την αυτοψία/τον έλεγχο, σηµειώνεται µε Χ το τετραγωνίδιο µε το σηµείο ΝΑΙ. 

Άλλως, σηµειώνεται µε Χ το τετραγωνίδιο µε το σηµείο ΟΧΙ.

22. ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟ;

Σηµειώνεται αναλόγως ΝΑΙ ή ΟΧΙ.
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23. ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΕΙ / ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ;

Εάν στο κτίριο έχουν γίνει σοβαρές δοµητικές επεµβάσεις για επισκευή ή (κυρίως) ενίσχυση του φέροντος οργανισµού, 

σηµειώνεται Χ στο τετραγωνίδιο ΝΑΙ, αλλιώς σηµειώνεται Χ στο τετραγωνίδιο ΟΧΙ.

Σηµείωση: Ενδιαφέρουν κυρίως τα κτίρια που κατασκευάστηκαν µέχρι και το 1960 και στα οποία έγιναν επεµβάσεις

επισκευής και (κυρίως) ενίσχυσης για αποκατάσταση φέρουσας ικανότητας ή προσθήκη ορόφων, ή τα κτίρια της περιόδου

1961 - 1985 στα οποία έγιναν επεµβάσεις αποκατάστασης βλαβών (π.χ. από σεισµούς) ή προσθήκη ορόφων µε

µεταγενέστερους Αντισεισµικούς Κανονισµούς.

24. ΑΝ ΝΑΙ, ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΕ;

Αναφέρεται η αιτία για την οποία έγιναν οι προαναφερθείσες εργασίες και η χρονολογία.

Για παράδειγµα, µπορεί να αναφερθεί η εκτεταµένη συντήρηση του σκελετού λόγω φθοράς, η επισκευή ή ενίσχυση λόγω

βλαβών από σεισµούς ή πυρκαγιά ή καθιζήσεις, οι επεµβάσεις λόγω προσθήκης ορόφων, κ.λπ.

25. ΣΠΟΥ∆ΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑ Ε.Α.Κ. 

Σηµειώνεται η σπουδαιότητα του κτιρίου σύµφωνα µε τον Ε.Α.Κ. Επισηµαίνεται ότι γενικώς τα κτίρια της περίπτωσης (αα) 

κατά τον Νόµο είναι σπουδαιότητας Σ1 ή Σ2, ενώ τα κτίρια της περίπτωσης (ββ) κατά τον Νόµο είναι σπουδαιότητας

Σ2÷Σ4.

Προς διευκόλυνση, επισυνάπτεται ο σχετικός Πίνακας του Ε.Α.Κ., µε κατάλληλες συµπληρώσεις, για το σκοπό του

παρόντος Νόµου.

26. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το τµήµα αυτό του Εντύπου, προορίζεται για τυχόν παρατηρήσεις του Συντάκτη σχετικά µε το κτίριο, τη χρήση, την

κατάσταση, τις προσθήκες, την αξιοπιστία των στοιχείων ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που χρήζει πρόσθετων

επεξηγήσεων. Σε αυτό το Πεδίο, κατά την κρίση του Συντάκτη του ∆.Ε.∆Ο.Τ.Α., µπορούν να σηµειωθούν και πρόσθετες

χρήσιµες τεχνικές πληροφορίες για το κτίριο, κατά τη δήλωση του Ιδιοκτήτη (των Ιδιοκτητών).



Κατηγορίες και Συντελεστές Σπουδαιότητας κατά ΕΑΚ

15

Σηµείωση : Για µικτές χρήσεις ή σε περιπτώσεις αλλαγής χρήσης τµήµατος κτιρίου, λαµβάνεται υπόψη η δυσµενέστερη
κατηγορία σπουδαιότητας. Σε περιπτώσεις αµφιβολιών, λαµβάνεται υπόψη η κύρια χρήση («δεσπόζουσα»), κατά την
κρίση του Συντάκτη του '.Ε.'Ο.Τ.Α. (Πολιτικόν Μηχανικόν).
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ε : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΣΕΙΣΜΟΥ

Γενική παρατήρηση:

Σηµειώνονται µε Χ στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο µόνο οι θετικές απαντήσεις στα ερωτήµατα. Οι αρνητικές απαντήσεις δεν

σηµειώνονται. 

Η συµπλήρωση των στοιχείων θα πρέπει να γίνει µε τη δέουσα προσοχή καθώς κάθε θετική απάντηση µειώνει γενικώς τη

βαθµολογία και την κατάταξη του κτιρίου (βλ. στο τέλος).

27. ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

Σηµειώνεται µε Χ εάν η µελέτη/κατασκευή του κτιρίου έγινε χωρίς εφαρµογή Αντισεισµικού Κανονισµού (για κατασκευές

µέχρι και το 1960 ή γι’ αυτές που αντιστοιχούνται προς αυτές).

∆εν σηµειώνεται τίποτα:

•Στις περιπτώσεις που ο αντισεισµικός υπολογισµός δεν έγινε λόγω απαλλαγών που προβλέπονται από τις διατάξεις του

εκάστοτε Αντισεισµικού Κανονισµού.

•Στις περιπτώσεις που το κτίριο κατασκευάσθηκε µεν µέχρι και το 1960 αλλά µελετήθηκε µε βάση ισχύουσες τοπικές

αντισεισµικές διατάξεις.



28. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Συµπληρώνεται µε Χ εάν το κτίριο είχε υποστεί βλάβες στον φέροντα οργανισµόν του από προγενέστερους σεισµούς και αυτές δεν

έχουν αποκατασταθεί επαρκώς και έντεχνα µε βάση σχετική άδεια/µελέτη.

29. ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σηµειώνεται (εφόσον υπάρχει) η υπέρβαση των προβλεποµένων φορτίων της αρχικής µελέτης (µόνιµων ή κινητών ή και των δύο

συνολικά)  στην περιοχή της τακτοποιούµενης αυθαίρετης κατασκευής, είτε λόγω αλλαγής χρήσης, είτε λόγω πρόσθετων φορτίων

(ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις, κολυµβητικές δεξαµενές κλπ)

Για τα κτίρια που εντάσσονται στην περίπτωση (ββ) της παραγράφου 2β του άρθρου 24 του νόµου, απαιτείται επιπλέον και µελέτη

στατικής επάρκειας.

30. ΚΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΩΝ Η’/ΚΑΙ ΕΛΛΙΠΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Σηµειώνεται µε Χ όταν διαπιστώνεται ότι εκτεταµένα τµήµατα του κτιρίου βρίσκονται σε κακή κατάσταση λόγω κακοτεχνιών

ή/και ελλιπούς συντήρησης.

Η κακή κατάσταση επηρεάζει τη σεισµική συµπεριφορά εφόσον έχει προκαλέσει φθορές/εξασθένηση των υλικών του φέροντος

οργανισµού ή/και βλάβες. 

Παραδείγµατα κακής κατάστασης είναι ενδεικτικώς τα ακόλουθα:

• Εµφανώς κακή ποιότητα σκυροδέµατος ή κακή σκυροδέτηση.

• Εµφανώς κακή διάταξη οπλισµών ή ύπαρξη εκτεθειµένων/διαβρωµένων οπλισµών.

• Εµφανώς ασθενές/πτωχό κονίαµα σε κτίρια από τοιχοποιία, προβλήµατα τοίχων ή/και στέγης. 

• Εµφανείς κακοτεχνίες ή εκτεταµένες ρηγµατώσεις. 

• Χαρακτηριστικές ρηγµατώσεις οφειλόµενες σε καθιζήσεις, ολισθήσεις κ.λπ. (προβλήµατα θεµελίων ή/και υπεδάφους).

Προφανώς, για τον εντοπισµόν των ατελειών ή προβληµάτων θα απαιτηθεί µία λεπτοµερέστερη επιθεώρηση του κτιρίου. Η γενική εικόνα

του κτιρίου αποτελεί την καλύτερη γρήγορη µακροσκοπική ένδειξη. Μια κακή γενική εικόνα δηµιουργεί εύλογες υπόνοιες ότι και ο φέρων

οργανισµός του κτιρίου ενδέχεται να είναι σε κακή κατάσταση και να συνεπάγεται αυξηµένη τρωτότητα.

Στην περίπτωση που σηµειωθεί Χ σε αυτό το Πεδίο, στις σχετικές παρατηρήσεις και στην Τεχνική Έκθεση πρέπει να γίνεται αναφορά στις

συγκεκριµένες διαπιστώσεις (µαζί µε λίγες φωτογραφίες).
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31. ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΚΡΟΥΣΗΣ ΜΕ ΓΕΙΤΟΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΑΛΛΗΛΟ∆ΡΑΣΗ)

Σηµειώνεται Χ εφόσον υπάρχει κίνδυνος κρούσης µεταξύ γειτονικών κτιρίων, µε έντονες διαφορές.

Αναφέρονται ενδεικτικώς: 

• Περιπτώσεις όπου υπάρχει πιθανότητα εµβολισµού των υποστυλωµάτων του ενός κτιρίου από πλάκες του άλλου, όπως

σε περίπτωση έντονα ανισόσταθµων πλακών ορόφων ή σε περιπτώσεις κτιρίων µε µεγάλη διαφορά ύψους (αριθµού

ορόφων).

• Περιπτώσεις όπου υπάρχει µεγάλη διαφορά δυσκαµψιών µεταξύ των δύο γειτονικών κτιρίων.

• Περιπτώσεις γωνιαίων ή δισγωνιαίων οικοδοµών .

Το κριτήριο αυτό αφορά κυρίως κτίρια από οπλισµένο σκυρόδεµα (συµβατικά ή προκατασκευασµένα) που βρίσκονται σε

επαφή µε άλλα κτίρια

Όταν υπάρχει επαρκής σεισµικός αρµός, τα κτίρια θεωρούνται διαχωρισµένα (χωρίς ενδεχόµενη αλληλόδραση, µε κίνδυνο

κρούσης).

Υπενθυµίζεται πως µε βάση τον Ε.Α.Κ. (§4.1.7.2) προβλέπεται ότι για γειτονικά κτίρια και εφόσον δεν υπάρχει πιθανότητα

εµβολισµού των υποστυλωµάτων κανενός από τα δύο κτίρια, το εύρος του αρµού µπορεί να καθορίζεται προσεγγιστικώς ως

εξής: 

• 4 cm για επαφή µέχρι και 3 ορόφους (υπέρ το έδαφος) 

• 8 cm για επαφή από 4 έως και 8 ορόφους (υπέρ το έδαφος) 

• 10 cm για επαφή σε περισσότερους από 8 ορόφους (υπέρ το έδαφος), 

ενώ τους υπόγειους ορόφους δεν είναι υποχρεωτική η ύπαρξη αντισεισµικού αρµού.

ΣχετικώςΣχετικώς, , µπορείµπορεί νανα γίνειγίνει χρήσηχρήση καικαι τωντων ευνοϊκότερωνευνοϊκότερων ((καικαι λεπτοµερέστερωνλεπτοµερέστερων) ) σχετικώνσχετικών προβλέψεωνπροβλέψεων τουτου ΚΑΝΕΠΕΚΑΝΕΠΕ

((§§4.8) .4.8) .
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32. «ΑΝΟΙΚΤΟΣ» ΜΑΛΑΚΟΣ ΟΡΟΦΟΣ

Σηµειώνεται µε Χ η ύπαρξη «ανοικτού» ορόφου στο εξεταζόµενο κτίριο.

Με τον όρο «ανοικτός» όροφος (ή «ασθενής» ή «µαλακός») νοείται ο όροφος που παρουσιάζει σηµαντικά µειωµένη δυσκαµψία

ή/και αντοχή σε οριζόντια φορτία σε σχέση µε τους υπόλοιπους ορόφους του κτιρίου. Το χαρακτηριστικό αυτό αναφέρεται κυρίως

σε κτίρια οπλισµένου σκυροδέµατος.

Οι συνηθέστερες περιπτώσεις «ανοικτού» ορόφου είναι οι πιλοτές (pilotis). Ωστόσο, ως «ανοικτός» όροφος (είναι και) θεωρείται

και το ισόγειο µε καταστήµατα χωρίς ή µε ελάχιστες τοιχοποιίες πλήρωσης, είτε εξαρχής είτε µετά από µεταγενέστερες

µετατροπές.

Υπάρχουν, όµως, περιπτώσεις που είναι δυσχερής ο εντοπισµός της ύπαρξης «ανοικτού» ισογείου (που είναι, γενικώς, και ο πιο

κρίσιµος όροφος).

Αν και η γενική αρχή συµπλήρωσης του Εντύπου είναι σε περίπτωση αµφιβολίας να σηµειώνεται το δυσµενέστερο ενδεχόµενο, 

στην περίπτωση «ανοικτού» ορόφου θα πρέπει να εξαντλείται κάθε περιθώριο αυτοψίας/ελέγχου.

33. MΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΟΨΗ

Σηµειώνεται µε Χ η µή ύπαρξη τοιχοπληρώσεων ή η ύπαρξη τοιχοπληρώσεων σε µή κανονική διάταξη στην κάτοψη του κτιρίου.

Το χαρακτηριστικό αυτό αφορά σχεδόν αποκλειστικώς τα κτίρια µε φέροντα οργανισµόν από οπλισµένο σκυρόδεµα.

Η ύπαρξη κανονικώς διατεταγµένων και ισχυρών γενικώς τοιχοπληρώσεων (π.χ. µπατικών, χωρίς ή µε λίγα ανοίγµατα) 

συµβάλλει θετικά στη σεισµική συµπεριφορά αυτών των κτιρίων. Σε κανονική διάταξη θα πρέπει να θεωρούνται τοιχοποιίες που

είναι σχεδόν συµµετρικώς διατεταγµένες σε κάθε όροφον, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα σηµειώνεται η διάταξη ως µή

κανονική.

Σηµειώνεται ότι εάν ένας όροφος του κτιρίου έχει ήδη χαρακτηρισθεί ως «ανοικτός» όροφος (Πεδίο 29), λόγω ανυπαρξίας

τοιχοπληρώσεων (πιλοτή), δεν θα πρέπει για τον ίδιον λόγον να σηµειώνεται η ένδειξη Χ στο παρόν Πεδίο.
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34. ΜΕΓΑΛΟ ΥΨΟΣ

Σηµειώνεται µε Χ εάν το κτίριο έχει µεγάλο ύψος.

Κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία (Τ) ή από προκατασκευασµένα στοιχεία (ΠΟΣ) θεωρούνται ότι έχουν µεγάλο ύψος όταν

έχουν άνω των δύο ορόφων. Κτίρια µε Φ.Ο. από οπλισµένο σκυρόδεµα (ΟΣ) ή από χάλυβα (ΧΛ) θεωρούνται ότι έχουν µεγάλο

ύψος όταν υπερβαίνουν τους 5 ορόφους. Σχετικώς, ως όροφος νοείται και το ισόγειο του κτιρίου.

35. ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΘΥΨΟΣ – ΣΕ ΤΟΜΗ

Σηµειώνεται µε Χ η µή κανονικότητα του κτιρίου καθύψος-σε τοµή (ή τοµές). Μή κανονικό καθύψος θεωρείται ένα κτίριο όταν

παρουσιάζει ρετιρέ/εσοχές ή "πύργους" (δηλαδή ορόφους µε εµβαδό κάτοψης µικρότερο του 70% του εµβαδού των υπολοίπων

υποκείµενων ορόφων). Απολήξεις κλιµακοστασίων και δώµατα (τελευταίος όροφος) δεν λαµβάνονται υπόψη. Επίσης, µή κανονικά

καθύψος θεωρούνται και τα κτίρια τα οποία λόγω επικλινούς εδάφους παρουσιάζουν µεταξύ χαµηλότερης και υψηλότερης

πλευράς/στάθµης, διαφορά ύψους πλέον του ενός (1) ορόφου, εφόσον ο όροφος αυτός δεν είναι επαρκώς «υπόγειος» (βλ. Πεδίο

13). Επισηµαίνεται ότι το κριτήριο αυτό θα έπρεπε (κανονικώς) να βασίζεται στη µή κανονικότητα των κατακόρυφων φερόντων

στοιχείων (του σκελετού) σε τοµή (σε τοµές).

36. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

Σηµειώνεται µε Χ η ύπαρξη µή κανονικότητας του σχήµατος (γενικώς) του κτιρίου σε κάτοψη.

Ως µή κανονικά κτίρια κατά την οριζόντια έννοια-σε κάτοψη θεωρούνται κτίρια όπως τα αναφερόµενα ενδεικτικώς παρακάτω: 

• Κτίρια των οποίων οι εξωτερικές πλευρές παρουσιάζουν εντόνως οξείες γωνίες. 

• Κτίρια µε πολύπλοκο σχήµα όπως Γ, E, Z, Η, I, Π, Τ και µε µεγάλο µήκος πτερύγων. 

• Κτίρια µε µεγάλο µήκος σε σχέση µε το πλάτος τους (υπενθυµίζεται ότι ο Ε.Α.Κ., §4.1.7.1, συνιστά αποφυγή κατόψεων

µε λόγον πλευρών µεγαλύτερο του 4).

Επισηµαίνεται ότι το κριτήριο αυτό αφορά το περίγραµµα της κάτοψης του κτιρίου, ενώ το κριτήριο θα έπρεπε (κανονικώς) να

βασίζεται στη µή κανονικότητα των κατακόρυφων φερόντων στοιχείων (του σκελετού) σε κάτοψη.
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37. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΤΟΝΗΣ ΣΤΡΕΨΗΣ

Σηµειώνεται µε Χ στην περίπτωση όπου υπάρχει ενδεχόµενο σηµαντικής στρεπτικής παραµόρφωσης και καταπόνησης του

κτιρίου λόγω σηµαντικών εκκεντροτήτων αποκλειστικώς στον φέροντα οργανισµόν. Το χαρακτηριστικό αυτό αφορά συνήθως

κτίρια από οπλισµένο σκυρόδεµα.

Το ενδεχόµενο έντονης στρέψης του κτιρίου υπάρχει όταν η διάταξη σε κάτοψη των κατακόρυφων φερόντων στοιχείων

(υποστυλωµάτων ή/και τοιχωµάτων) είναι ασύµµετρη.

Υπενθυµίζεται ότι ο Ε.Α.Κ., §4.1.7.1, συνιστά συµµετρική διάταξη των κατακόρυφων φερόντων στοιχείων σηµαντικής

δυσκαµψίας και αντοχής κοντά στην περίµετρο ή, όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, τη διάταξη τοιχωµάτων παράλληλα και κοντά

σε τρεις (3) τουλάχιστον πλευρές της περιµέτρου του κτιρίου.

Επισηµαίνεται ότι το κριτήριο αυτό αφορά αποκλειστικώς τα κατακόρυφα φέροντα στοιχεία (του σκελετού) και τον τρόπον

διάταξής τους.

38. ΚΟΝΤΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ

Σηµειώνεται µε Χ η ύπαρξη σηµαντικού αριθµού κοντών υποστυλωµάτων σε έναν ή περισσότερους ορόφους του κτιρίου, µε

σαφή γενική δυσµενή επιρροή.

Το πρόβληµα εµφανίζεται σε κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα και αφορά, βλ. και ΕΚΩΣ §(18.4.9), είτε «φύσει» κοντά

υποστυλώµατα (µε αs≤2,5) είτε «θέσει» κοντά υποστυλώµατα που έχουν µεν σχεδιασθεί να λειτουργούν σε όλο τους το µήκος

(ύψος ορόφου), αλλά λόγω ύπαρξης ενδιάµεσων στοιχείων, π.χ. δοκών (πατάρια, σοφίτες, κλιµακοστάσια κ.λπ.) ή µερικού

ύψους σφηνωµένων τοιχοπληρώσεων ή τοιχωµάτων µεταξύ των υποστυλωµάτων, από τη µία πλευρά ή και τις δύο, έχουν

«ενεργό» µήκος σηµαντικώς µικρότερο από το πλήρες.

Για τα «φύσει» κοντά υποστυλώµατα, ο λόγος διάτµησης µπορεί να εκτιµηθεί προσεγιστικώς ως as=lc/2h, όπου lc είναι το

«καθαρό» ύψος υποστυλώµατος µεταξύ ορόφων και h είναι η µεγαλύτερη διάσταση της διατοµής του (h≥b).

Ως συνηθέστερα παραδείγµατα «θέσει» κοντών υποστυλωµάτων µπορούν να αναφερθούν κτίρια βιοµηχανικά/βιοτεχνικά ή

αποθηκών, µε ορόφους µε φεγγίτες σε όλο το µήκος του ανοίγµατος, ή κτίρια στάθµευσης αυτοκινήτων ή και πιλοτές µε

τοιχοπληρώσεις προστασίας (ή για άλλους λόγους) ύψους περίπου 1.0m.
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Στην παρούσα περίπτωση των αυθαιρέτων, προτείνεται να ισχύσουν και τα ακόλουθα. 

1. Να παραµείνει ως σύσταση προς τον Ιδιοκτήτη (τους Ιδιοκτήτες) ο βαθµός προτεραιότητας περαιτέρω ελέγχου.

2. Η ικανοποίηση των συνεπειών της σύστασης (κατά το ∆.Ε.∆Ο.Τ.Α.) επαφίεται στην ευαισθησία του Ιδιοκτήτη/των

Ιδιοκτητών.

3. Η Πολιτεία διατηρεί την ευθύνη να αποδεχθεί την άµεση «τακτοποίηση» κτιρίων µε χαµηλή βαθµολογία, ή να τα

εντάξει σε διαδικασία περαιτέρω ελέγχου.

4. Τα κατάλληλα χρονικά διαστήµατα µέχρι το δευτεροβάθµιο έλεγχο και την οριστική κρίση για περαιτέρω απαιτήσεις

(βλ. στα προηγούµενα), εξαρτώνται και από την κατάταξη του κτιρίου (Υ ή Μ ή Χ).

Έτσι, για τις περιπτώσεις (αα) κατά τον Νόµο, το χρονικό διάστηµα µπορεί να είναι 6 ή 9 ή 12 µήνες (κατ’ αντιστοιχία), ενώ

για τις περιπτώσεις (ββ) κατά τον Νόµο, το χρονικό διάστηµα µπορεί να είναι 3 ή 6 ή 9 µήνες (κατ’ αντιστοιχία).

� Η ευθύνη του Συντάκτη περιορίζεται στην υποχρέωση ορθής συµπλήρωσης του προσεγγιστικού (εκ των πραγµάτων) και

πρωτοβάθµιου ∆.Ε.∆Ο.Τ.Α. .

� Στην προβλεπόµενη συνοδευτική Τεχνική Έκθεση, ο Συντάκτης µπορεί να προχωρήσει και σε πρόσθετες παρατηρήσεις, 

διαπιστώσεις ή / και κρίσεις, ως αποτέλεσµα του συνοπτικού πρωτοβάθµιου ελέγχου.


