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Σκοπός και πεδίο εφαρμογής του ΚΑΝ.ΕΠΕ.Σκοπός και πεδίο εφαρμογής του ΚΑΝ.ΕΠΕ.

•• ΣκοπόςΣκοπός (§1.1.1): κριτήρια για την αποτίμηση της φέρουσας
ικανότητας υφιστάμενων δομημάτων και κανόνες
εφαρμογής για τον αντισεισμικό ανασχεδιασμό τους,
καθώς και για τις ενδεχόμενες επεμβάσειςκαθώς και για τις ενδεχόμενες επεμβάσεις.

•• «Υφιστάμενα«Υφιστάμενα δομήματαδομήματα»» (§1 2 1): κυρίως κτίρια με•• «Υφιστάμενα«Υφιστάμενα δομήματαδομήματα»» (§1.2.1): κυρίως κτίρια, με
φέροντα οργανισμό (Φ.Ο.) από oπλισμένο σκυρόδεμα,
(α) χωρίς εμφανείς βλάβες (αποτίμηση – ενδεχόμενη
ενίσχυση) (β) με βλάβες (αποτίμηση – επισκευή/ενίσχυση).

ΔΔ λύλύ (ά ) (§1 2 1(β)) έ λήλήΔενΔεν καλύπτεικαλύπτει (άμεσα;) (§1.2.1(β)): έργα «υψηλήςυψηλής
διακινδύνευσης»διακινδύνευσης» - απαιτούνται συμπληρωματικές
διατάξεις/προβλέψεις.ξ ς/ ρ β ψ ς



Σκοπός και περιεχόμενα του ΚΑΝ.ΕΠΕ.Σκοπός και περιεχόμενα του ΚΑΝ.ΕΠΕ.

•• ΣκοπόςΣκοπός (§1.1.1): κριτήρια για την αποτίμηση της φέρουσας
ικανότητας υφιστάμενων δομημάτων και κανόνες
εφαρμογής για τον αντισεισμικό ανασχεδιασμό τους,
καθώς και για τις ενδεχόμενες επεμβάσειςκαθώς και για τις ενδεχόμενες επεμβάσεις.

•• ΑποτίμησηΑποτίμηση : περιγραφή της διαδικασίας αποτίμησης και
θέσπιση κριτηρίων ελέγχου της φέρουσας ικανότηταςθέσπιση κριτηρίων ελέγχου της φέρουσας ικανότητας
(§1.1.3(α)).

•• ΕπέμβασηΕπέμβαση: καθορισμός των τρόπων (μεθόδων)•• ΕπέμβασηΕπέμβαση: καθορισμός των τρόπων (μεθόδων)
επέμβασης και των απαιτήσεων για το ανασχεδιασμένο
δόμημα (§1.1.3(β) και (γ)).

• Συσχέτιση με λοιπούς Κανονισμούς (τεχνολογίας υλικών,
αντισεισμικούς κλπ.) (§1.1.3(δ))

έ ώ έΕναρμονισμένος με τους Ευρωκώδικες (ΕΚ) (σχετικές
παραπομπές, γνωμοδότησηγνωμοδότηση επιτροπήςεπιτροπής σεσε FAQFAQ).



Στάδια μελέτης σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.Στάδια μελέτης σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

•• ΤεκμηρίωσηΤεκμηρίωση: συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων για
το κτίριο (γεωμετρία βλάβες/φθορές ποιότητα υλικών κλπ )το κτίριο (γεωμετρία, βλάβες/φθορές, ποιότητα υλικών κλπ.)
Εργασίες (α) επί τόπου (β) εργαστηριακές δοκιμές.

•• ΑποτίμησηΑποτίμηση υφιστάμενηςυφιστάμενης κατάστασηςκατάστασης:•• ΑποτίμησηΑποτίμηση υφιστάμενηςυφιστάμενης κατάστασηςκατάστασης:
(α) Καθορισμός στόχου αποτίμησης/ανασχεδιασμού
(β) Προκαταρκτικοί υπολογισμοί – επιλογή μεθόδου
(γ) Προσομοίωση – ανάλυση/αναλύσεις
(δ) Έλεγχοι οριακών καταστάσεων - απόφαση

•• ΑνασχεδιασμόςΑνασχεδιασμός:
(α) Αποτίμηση χωρίς βλάβες (εάν υπήρχαν) → επισκευή;

ή ή ή ί(β) Επιλογή στρατηγικής: (i) αντοχή και δυσκαμψία, (ii)
πλαστιμότητα (iii) επεμβάσεις διαχειριστικού χαρακτήρα κ.α.
(γ) Επιλογή μέτρων/μέσων – αρχική διαστασιολόγηση(γ) Επιλογή μέτρων/μέσων αρχική διαστασιολόγηση
(δ) Αποτίμηση ενισχυμένου - βελτιστοποίηση



ΤεκμηρίωσηΤεκμηρίωση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. (1)

• Συλλέγονται στοιχεία για (ΚΕΦ. 3):
(α) γεωμετρία Φ Ο και μη Φ Ο(α) γεωμετρία Φ.Ο. και μη Φ.Ο.
(β) υφιστάμενη κατάσταση, συντήρηση, βλάβες/φθορές
(γ) υλικά Φ.Ο. και μη Φ.Ο.

• Επάρκεια στοιχείων → ΣτάθμηΣτάθμη ΑξιοπιστίαςΑξιοπιστίας ΔεδομένωνΔεδομένων
(Σ(Σ..ΑΑ..ΔΔ..)) (= Επίπεδα Γνώσης 1 έως 3 ΕΚ 8-3 §3 6 2)(Σ(Σ..ΑΑ..ΔΔ..)) ( Επίπεδα Γνώσης 1 έως 3, ΕΚ 8 3, §3.6.2)
(i) «Υψηλή» > (ii) «Ικανοποιητική» > (iii) «Ανεκτή»

Δ ί ά ί όλ δ δ έΔεν είναι υποχρεωτικά ενιαία για όλα τα δεδομένα και
κατ’ επέκτασιν για το υπό μελέτη δόμημα συνολικά.

Α άλ Σ Α Δ θ ίζ λ έ• Ανάλογα με τη Σ.Α.Δ. καθορίζονται συντελεστές
ασφαλείας (§3.6.3):
‣ για αβέβαιες δράσεις: γf, γsdγια αβέβαιες δράσεις: γf, γsd
‣ για τα δεδομένα των υλικών: γm, γRd



ΤεκμηρίωσηΤεκμηρίωση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. (2)

•• ΣτοιχείαΣτοιχεία γεωμετρίαςγεωμετρίας:
Σ ί ό δ ό δ ά ί (§3 1(δ))‣ Στοιχεία από δημόσια και ιδιωτικά αρχεία (§3.1(δ)) =
φάκελος μελέτης ή/και σχέδια εφαρμογής
(υπάρχουν;;;!!!)(υπάρχουν;;;!!!)

‣ Εργασίες επί τόπου (αποστασιόμετρα για μετρήσεις σε
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, φωτογραφίες):

(i) Γενικές διαστάσεις κτιρίου/Φ.Ο. – προσδιορισμός
δομητικού συστήματος

(ii) Θέσεις και διαστάσεις διατομής των φέροντων(ii) Θέσεις και διαστάσεις διατομής των φέροντων
στοιχείων (ανωδομή)

((iii)iii) Θέσεις πάχη δόμηση ανοίγματα των σημαντικών((iii)iii) Θέσεις, πάχη, δόμηση, ανοίγματα των σημαντικών
τοιχοπληρώσεων (ποιες είναι;;;)

((iv)iv) Θέσεις και σοβαρότητα εμφανών βλαβών
(( )) Α ή ί θέ ά άβδ((v)v) Αφανή στοιχεία, π.χ. θέσεις και αποστάσεις ράβδων

οπλισμού = αποξηλώσεις, στοιχεία για τη θεμελίωσηθεμελίωση



ΤεκμηρίωσηΤεκμηρίωση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. (3)

• Στοιχεία γεωμετρίας: ((v)v) αφανήαφανή στοιχείαστοιχεία – οπλισμοί (1)

Αν υπάρχει μελέτη και
ενδείξεις ότι έχει εφαρμοστεί:
τουλάχιστοντουλάχιστον 33 τομέςτομές ανάτουλάχιστοντουλάχιστον 33 τομέςτομές ανά
κατηγορία δομικού στοιχείου
(§3.5.2)

Για Σ Α Δ «Υψηλή»:Για Σ.Α.Δ. «Υψηλή»:
Διερεύνηση στο ~10% των
κατακόρυφων στοιχείων
(μπορεί να μειωθεί, §3.7.4,
σχόλια Πιν. 3.2)



ΤεκμηρίωσηΤεκμηρίωση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. (4)

• Στοιχεία γεωμετρίας: ((v)v) αφανήαφανή στοιχείαστοιχεία – οπλισμοί (2)

Απαραίτητη και η συλλογή
στοιχείων κοντά στις θέσειςστοιχείων κοντά στις θέσεις
αναμονών/ματίσεων.

Συλλέγονται στοιχεία ή/και
επαληθεύονται πληροφορίες και
για τα οριζόντια στοιχείαγια τα οριζόντια στοιχεία.



ΤεκμηρίωσηΤεκμηρίωση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. (5)

• Στοιχεία γεωμετρίας: ((v)v) αφανήαφανή στοιχείαστοιχεία – οπλισμοί (3)

Έμμεσες, μη-καταστροφικές
μέθοδοι: μαγνητική ανίχνευση
θέσης, διαμέτρου, αποστάσεων
επικάλυψης.

Δεν αντικαθιστούν τις
άμεσες παρατηρήσεις και
μετρήσεις (χαντρώματα §3 7 4μετρήσεις (χαντρώματα, §3.7.4,
σχόλια Πιν. 3.2).



ΤεκμηρίωσηΤεκμηρίωση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. (6)

• Στοιχεία γεωμετρίας (§3.7.4, Πιν. 3.2):



ΤεκμηρίωσηΤεκμηρίωση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. (7)

• Στοιχεία γεωμετρίας: ((v)v) αφανήαφανή στοιχείαστοιχεία – θεμελίωση
ό β ό ( ά ά ) ύ‣ Πρόσβαση στο υπόγειο (εάν υπάρχει) για αποτύπωση

‣ Διερευνητικές εκσκαφές (πρόσβαση εάν η δόμηση είναι
συνεχής;;;) για εντοπισμό των στοιχείων της θεμελίωσηςσυνεχής;;;) για εντοπισμό των στοιχείων της θεμελίωσης

‣ Διερευνητικά ορύγματα → έδαφος θεμελίωσης
(§3 5 4 σύσταση/στρωμάτωση ποιότητα διάβρωση(§3.5.4, σύσταση/στρωμάτωση, ποιότητα, διάβρωση,
υπόγεια ύδατα) → κατάταξη κατά ΕΚ8-1 (π.χ. για το
φάσμα ψευδοεπιταχύνσεων).

‣ Εδαφοτεχνική έρευνα: απαιτήσειςαπαιτήσεις (§3.5.4(β), Πιν. 3.1)
Συστάσεις:Συστάσεις:
‣ Σπουδαιότητα Ι και ΙΙ
(ΕΚ8-1): βιβλιογραφία
‣ Παραμετρική

διερεύνηση



ΤεκμηρίωσηΤεκμηρίωση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. (8)

• Στοιχεία γεωμετρίας: ((iv)iv) βλάβεςβλάβες (1)

‣ Θέση, έκταση, αιτία
‣ Φέροντα στοιχεία και
( έ ) λ ώ(σημαντικές) τοιχοπληρώσεις



ΤεκμηρίωσηΤεκμηρίωση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. (9)

• Στοιχεία γεωμετρίας: ((iv)iv) βλάβεςβλάβες (2) (Παράρτημα 7Δ, Σχ. Σ1)

Εύρος ρωγμών < 2mm
Όχι λοξές ρωγμές
Ό ό όΌχι μόνιμη μετατόπιση

Καμπτικές ρωγμές > 5mm
έ έΔιατμητικές ρωγμές < 3mm

Αμελητέα μόνιμη μετατόπιση

Αποδιοργάνωση / λυγισμός
Μόνιμη μετατόπιση ~1%l
Διατμητικές ρωγμές > 3mmΔιατμητικές ρωγμές > 3mm

Πλήρης αστοχίαΠλήρης αστοχία



ΤεκμηρίωσηΤεκμηρίωση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. (10)

• Στοιχεία γεωμετρίας: ((iv)iv) βλάβεςβλάβες (3) (Παράρτημα 7Δ, Σχ. Σ2)
Ελαφρές  μέτριες Σοβαρές

Εύρος ρωγμών > 5mm
Βαριές

Εύρος ρωγμών < 23mm Εύρος ρωγμών > 10mm



ΤεκμηρίωσηΤεκμηρίωση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. (11)

•• ΜηχανικάΜηχανικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά υλικώνυλικών: σκυρόδεμασκυρόδεμα (1)

Συνδυασμόςμ ς



ΤεκμηρίωσηΤεκμηρίωση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. (12)

•• ΜηχανικάΜηχανικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά υλικώνυλικών: σκυρόδεμασκυρόδεμα (2)
(§3 7 1 3)(§3.7.1.3)
‣ Πυρηνοληψίες: βαθμονόμηση των έμμεσων. Πλήθος:

(i) ≤2 όροφοι: n=3 από ομοειδή στοιχεία( ) ρ φ μ ή χ
(ii)>2 όροφοι: 3 ανά δύο ορόφους, οπωσδήποτε 3
στον κρίσιμο όροφο

ή ί‣ Έμμεσες: το πλήθος καθορίζει τη Σ.Α.Δ.:
(i) «Υψηλή»: 45% των κατακόρυφων και 25% των
οριζόντιων στοιχείων ανά όροφοοριζόντιων στοιχείων ανά όροφο
(ii)«Ικανοποιητική»: 30% των κατακόρυφων και
15% των οριζόντιων στοιχείων ανά όροφο
(iii) Α ή 1/2 έ ύ(iii)«Ανεκτή»: 1/2 των αμέσως προηγούμενων

0.20S X «ανεβάζει» μία Σ.Α.Δ.
Γραμμικά στοιχεία: έλεγχος σε τουλάχιστον δύο
θέσεις (αρχή – πέρας)



ΤεκμηρίωσηΤεκμηρίωση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. (13)

•• ΜηχανικάΜηχανικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά υλικώνυλικών: σκυρόδεμασκυρόδεμα (3)
(§3 7 1 3)(§3.7.1.3)

‣ Ειδικές περιπτώσεις – παρεκκλίσεις:
(i) Διαθέσιμος φάκελος μελέτης που έχει(i) Διαθέσιμος φάκελος μελέτης που έχει
αποδεδειγμένα εφαρμοσθεί
(ii)ενδείξεις σωστής και συνεχούς επίβλεψης
(iii)αποτελέσματα δοκιμίων από την κατασκευή

3 πυρήνες στον κρίσιμο όροφο3 πυρήνες στον κρίσιμο όροφο
0.15S X

«Ικανοποιητική»

+ έμμεσες για Ικανοποιητική = «Υψηλή»



ΤεκμηρίωσηΤεκμηρίωση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. (14)

•• ΜηχανικάΜηχανικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά υλικώνυλικών: σκυρόδεμασκυρόδεμα (4)



ΤεκμηρίωσηΤεκμηρίωση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. (15)

•• ΜηχανικάΜηχανικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά υλικώνυλικών: σκυρόδεμασκυρόδεμα (5)
‣ 150 m2 κάλυψη – 5 όροφοι

750 m2 δόμηση
‣ 12 υποστυλώματα‣ 12 υποστυλώματα

17 δοκοί
6 πλάκες
* ά ό

23 οριζόντια
στοιχεία

*ανά όροφο
‣‣ ΆμεσεςΆμεσες δοκιμέςδοκιμές:

Ισόγειο (κρίσιμος): 3 πυρήνεςΙσόγειο (κρίσιμος): 3 πυρήνες
Τρίτος όροφος: 3 πυρήνες
Πέμπτος όροφος: 3 πυρήνες
Σύνολο: 9 πυρήνες



ΤεκμηρίωσηΤεκμηρίωση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. (16)

•• ΜηχανικάΜηχανικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά υλικώνυλικών: σκυρόδεμασκυρόδεμα (6)
ΈΈ δ έδ έ ( ά ό )‣‣ ΈμμεσεςΈμμεσες δοκιμέςδοκιμές (ανά όροφο):

(i) «Υψηλή»:(i) Υψηλή :
0.45×12=5.4 → 6 υποστυλώματα
0.25×23=5.75 → 6 δοκοί

(ii) «Ικανοποιητική»:
0.30×12=3.6 → 4 υποστυλώματαμ
0.15×23=3.45 → 4 δοκοί

(iii) «Ανεκτή»:(iii) «Ανεκτή»:
2 υποστυλώματα
2 δοκοί



ΤεκμηρίωσηΤεκμηρίωση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. (17)

•• ΜηχανικάΜηχανικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά υλικώνυλικών: σκυρόδεμασκυρόδεμα (7)
‣‣ ΔοκιμέςΔοκιμές (σύνολα):‣‣ ΔοκιμέςΔοκιμές (σύνολα):
(i) «Υψηλή»:
9 πυρήνες
6×5×2=60 υποστυλώματα
6×5×2=60 δοκοί

(ii) «Ικανοποιητική»(+?):
9 πυρήνες
4×5×2=40 υποστυλώματα
4×5×2=40 δοκοί

(iii) «Ανεκτή»(+?):
9 πυρήνες
2 5 2 20 λώ2×5×2=20 υποστυλώματα
2×5×2=20 δοκοί



ΚΑΝ.ΕΠΕ.ΚΑΝ.ΕΠΕ. χωρίς τεκμηρίωσηχωρίς τεκμηρίωση;;;;;; = = ερήμηνερήμην (1)

•• ΕρήμηνΕρήμην τιμέςτιμές αντοχήςαντοχής υλικώνυλικών: ΧάλυβαςΧάλυβας οπλισμούοπλισμού
(Παράρτημα 3.1, Πίν. 2)

Α ή Σ Α Δ ά δ ά ( ) όό λάλά

‣ Δειγματοληπτικού χαρακτήρα αποξηλώσεις και οπτική

«Ανεκτή» Σ.Α.Δ. άκοπα και δωρεάν (;;;) ότανόταν απλάαπλά
(§3.7.2.1):
‣ Δειγματοληπτικού χαρακτήρα αποξηλώσεις και οπτική

αναγνώριση → «Ικανοποιητική» και μηχανικά
χαρακτηριστικά από σχετικούς Κανονισμούς.χ ρ ηρ χ ς μ ς

‣ Δοκιμές σε 3 δείγματα από τον κρίσιμο όροφο → «Υψηλή»
και «πραγματικά» μηχανικά χαρακτηριστικά



ΚΑΝ.ΕΠΕ.ΚΑΝ.ΕΠΕ. χωρίς τεκμηρίωσηχωρίς τεκμηρίωση;;;;;; = = ερήμηνερήμην (2)

•• ΕρήμηνΕρήμην τιμέςτιμές αντοχήςαντοχής υλικώνυλικών: ΣκυρόδεμαΣκυρόδεμα ((11))
(Παράρτημα 3 1 Πίν 1)(Παράρτημα 3.1, Πίν. 1)

«Ανεκτή» Σ.Α.Δ. χωρίς δοκιμές (άμεσες ή έμμεσες).
Υπάρχει αντάλλαγμα;
Όχι πάντως η Ανελαστική Στατική μέθοδος για την οποίαΌχι πάντως η Ανελαστική Στατική μέθοδος για την οποία
συνιστάται (§5.7.2) η εξασφάλιση «Ικανοποιητικής» Σ.Α.Δ.



ΚΑΝ.ΕΠΕ.ΚΑΝ.ΕΠΕ. χωρίς τεκμηρίωσηχωρίς τεκμηρίωση;;;;;; = = ερήμηνερήμην (3)
•• ΕρήμηνΕρήμην τιμέςτιμές αντοχήςαντοχής υλικώνυλικών: ΣκυρόδεμαΣκυρόδεμα ((22))



ΚΑΝ.ΕΠΕ.ΚΑΝ.ΕΠΕ. χωρίς τεκμηρίωσηχωρίς τεκμηρίωση;;;;;; = = ερήμηνερήμην (4)
•• ΕρήμηνΕρήμην τιμέςτιμές αντοχήςαντοχής υλικώνυλικών: ΣκυρόδεμαΣκυρόδεμα ((33))

Δόμηση Στάθμη Στοιχείο fc κυλίνδρου (MPa) fcm (MPa) fck (MPa)

1964

Ισόγειο
Υποστύλωμα 19,2

17,46 15,19Υποστύλωμα 18,2
Υποστύλωμα 14,9
Υποστύλωμα 18 7

Παντού (;;;)
fcm=12 MPa

Δόμηση Στάθμη Στοιχείο fc κυλίνδρου (MPa) fcm (MPa) fck (MPa)
Υποστύλωμα 19,2

Όροφος
Υποστύλωμα 18,7

17,11 14,89Υποστύλωμα 14,6
Υποστύλωμα 18,0

cm
fck=8 MPa

1955

Ισόγειο
Υποστύλωμα 19,2

24,83 16,75Υποστύλωμα 34,1
Υποστύλωμα 21,2

Β΄
Υποστύλωμα 26,1 !!!!!!

Δόμηση Στάθμη Στοιχείο fc κυλίνδρου (MPa) fcm (MPa) fck (MPa)

Ι ό
Υποστύλωμα 16,6

15 47 14 26Υ ύλ 15 6

Β  
Όροφος 24,10 21,06Υποστύλωμα 25,6

Υποστύλωμα 20,6

1980

Ισόγειο 15,47 14,26Υποστύλωμα 15,6
Υποστύλωμα 14,2

Β΄ 
Υποστύλωμα 15,0

14 10 13 25Υποστύλωμα 14 0Όροφος 14,10 13,25Υποστύλωμα 14,0
Υποστύλωμα 13,3



Καθορισμός Καθορισμός στόχου στόχου (1)

•• ΣτάθμεςΣτάθμες επιτελεστικότηταςεπιτελεστικότητας (Σ.Ε.): επίπεδα βλάβης των
στοιχείων του Φ Ο Συναρτώνται με και ελέγχονται βάσειστοιχείων του Φ.Ο. Συναρτώνται με και ελέγχονται βάσει
οριακών τιμών ανελαστικών παραμορφώσεων (§2.2.2).
‣ Α - «Περιορισμένες βλάβες»

έ ά‣ Β – «Σημαντικές βλάβες»
‣ Γ – «Οιονεί κατάρρευση»

•• ΣτόχοςΣτόχος αποτίμησηςαποτίμησης ήή ανασχεδιασμούανασχεδιασμού: συνδυασμός
στάθμης επιτελεστικότητας και σεισμικής δράσης
σχεδιασμού (§2 2 1 Πιν 2 1)σχεδιασμού (§2.2.1, Πιν. 2.1).



Καθορισμός Καθορισμός στόχου στόχου (2)

•• ΕυθύνηΕυθύνη επιλογήςεπιλογής (συχνό ερώτημα): καθορίζεται από τον
κύριοκύριο τουτου έργουέργου (§1 3 3)κύριοκύριο τουτου έργουέργου (§1.3.3).
Λαμβάνονται υπόψιν οι ακόλουθοι ελάχιστοι ανεκτοί στόχοι
(Παράρτημα 2.1):

«I»: Κτίρια μικρής σπουδαιότητας
«IΙ»: Συνήθη κτίρια
«IΙΙ»: Κτίρια μεγάλης οικονομικής σημασίας ή/και
συνάθροισης κοινούσυνάθροισης κοινού
«IV»: Κτίρια με λειτουργίες ζωτικής σημασίας ή με
έργα υψηλής πολιτισμικής αξίας



Αναλύσεις και έλεγχοι Αναλύσεις και έλεγχοι (1)

Προσομοίωση: μέλη, συνδέσεις,
φορτία, διαφράγματα, μάζες,

μεμε qqδυσκαμψίες

Ελαστική Ελαστική ΣτατικήΣτατική

με με qq
με με mm

Ανάλυση Ανάλυση (αναλύσεις;)

ήή ήή

με με qqΕλαστική Ελαστική ΔυναμικήΔυναμική
ηη ( ς;)

ΑνελαστικήΑνελαστική ΣτατικήΣτατική

ΑνελαστικήΑνελαστική ΔυναμικήΔυναμική

με με mm

Ανελαστική Ανελαστική ΔυναμικήΔυναμική

ΈλεγχοιΈλεγχοι
Σ.Ε. «Α», «Β», «Γ»

(Παράρτημα 4 4)(Παράρτημα 4.4)



Αναλύσεις και έλεγχοι Αναλύσεις και έλεγχοι (2)

•• ΠροσομοίωσηΠροσομοίωση: γενικά
Χ ό ό ( ί ) ύ‣ Χωρικό μόρφωμα (προσομοίωμα) σύμφωνα με τις
αρχές που προβλέπονται στον ΕΚ8-1 (§5.4.1).

‣ Για τις συνθήκες στήριξης συνεκτιμώνται το είδος τηςΓια τις συνθήκες στήριξης συνεκτιμώνται το είδος της
θεμελίωσης και η ποιότητα του εδάφους (§5.4.1).

‣ Δ ό ό δ όδ ό ίί‣ Δυνητικός χαρακτηρισμός δευτερευόντωνδευτερευόντων στοιχείωνστοιχείων
του Φ.Ο. (δεν αφορά τοιχοπληρώσεις)
Η συνολική συνεισφορά τους στην πλευρικήή φ ρ ς η ρ ή
δυσκαμψία δεν πρέπει να υπερβαίνει (§5.4.3(β)):
το 25% της συνολικής για ΕλαστικέςΕλαστικές αναλύσειςαναλύσεις
το 50% της συνολικής για ΑνελαστικέςΑνελαστικές αναλύσειςαναλύσειςτο 50% της συνολικής για ΑνελαστικέςΑνελαστικές αναλύσειςαναλύσεις

**Ο έλεγχος των ανωτέρω απαιτεί δύο ελαστικές
αναλύσεις με διαφορετική σύνδεση των στοιχείων
αυτών (στα άκρα).



Αναλύσεις και έλεγχοι Αναλύσεις και έλεγχοι (3)

•• ΠροσομοίωσηΠροσομοίωση: δυσκαμψία (1)
Γ ά λ βά έ δ ή K F /‣ Γενικά λαμβάνεται τέμνουσα στη διαρροή:
Συμβατή (;;;) με Σταδίου ΙΙ (§7.1.2.2(γ))

‣‣ ΕλαστικέςΕλαστικές αναλύσειςαναλύσεις με χρήση καθολικού δείκτη

y yK F /

ΕλαστικέςΕλαστικές αναλύσειςαναλύσεις με χρήση καθολικού δείκτη
συμπεριφοράς q: δυνητικά Σταδίου Ι (§4.4.1.4)

‣ Χωρίς οπλισμούς (§7.1.2.2(δ), σημειώσεις):ρ ς μ ς (§ ( ), ημ ς)

Υποστυλώματα

Δοκοί



Αναλύσεις και έλεγχοι Αναλύσεις και έλεγχοι (4)

•• ΠροσομοίωσηΠροσομοίωση: δυσκαμψία (2)

y yK F /

(Παράρτημα 7Α)(Παράρτημα 7Α)



Αναλύσεις και έλεγχοι Αναλύσεις και έλεγχοι (5)

•• ΠροσομοίωσηΠροσομοίωση: δυσκαμψία (3)

y yK F /

(Παράρτημα 7Α)



Αναλύσεις και έλεγχοι Αναλύσεις και έλεγχοι (6)

•• ΠροσομοίωσηΠροσομοίωση: δυσκαμψία (4)

y yK F /

(§7.2.2)

y s yK M L / 3

s cL L / 2 (§7.2.3)



Αναλύσεις και έλεγχοι Αναλύσεις και έλεγχοι (7)

•• ΠροσομοίωσηΠροσομοίωση: δυσκαμψία (5)
Ο λ ί ί‣ Οπλισμοί γνωστοί

‣ Τα θy (και θu) υπολογίζονται σε ελαστικές αναλύσεις,
όταν χρησιμοποιούνται οι τοπικοί δείκτες, m.όταν χρησιμοποιούνται οι τοπικοί δείκτες, m.

‣ Η ροπή διαρροής, Μy, υπολογίζεται ούτως ή άλλως!
Έστω ελαστική ανάλυση με καθολικό δείκτη, q.

Έλεγχοι με βάση τις δυνάμεις → προσδιορισμός των
ί ώ ώώαντίστοιχων αντοχών → ΠώςΠώς;;;;;;

** Συχνή ερώτηση → όταν για ένα μέγεθος διατίθενται
σχέσεις στον ΚΑΝ ΕΠΕ αυτές «προηγούνται» -σχέσεις στον ΚΑΝ.ΕΠΕ., αυτές «προηγούνται»
οι ΕΚ-2/8 συμπληρώνουν.

Πό ί λ ά λέ ό ίΠόσος είναι τελικά ο «επιπλέον» φόρτος τον οποίο
θεραπεύουν οι «απλούστερες» σχέσεις;



Αναλύσεις και έλεγχοι Αναλύσεις και έλεγχοι (8)

•• ΠροσομοίωσηΠροσομοίωση: διαφράγματα (§5.4.6)
Δ ί ό (ά ί /Διακρίνονται σε ευπαραμόρφωτα (άμεση προσομοίωση /
έλεγχος) και απαραμόρφωτα (κινηματικός περιορισμός).

Ένα σύστημα πλακών σκυροδέματος μπορεί να θεωρηθεί
απαραμόρφωτο όταν (§5.4.6(ε), σημειώσεις):
‣ Υ ά έ δ ί ή‣ Υπάρχουν περιμετρικές δοκοί, ικανοποιητική

διαδοκίδωση, όχι σημαντικές μεταβολές στα πάχη
διατομών και στη διάταξη των οριζοντίων στοιχείων.μ η ξη ρ ζ χ

‣ Περιορισμένες ανισοσταθμίες
‣ Απουσία μεγάλων εσοχών/εξέχοντων τμημάτων
‣ Απουσία μεγάλων κενών‣ Απουσία μεγάλων κενών

Σε οριακές περιπτώσεις απαιτείται αναλυτικόςρ ς ρ ς ς
έλεγχος για την κατάταξη



Αναλύσεις και έλεγχοι Αναλύσεις και έλεγχοι (9)

•• ΠροκαταρκτικοίΠροκαταρκτικοί υπολογισμοίυπολογισμοί: δείκτης ανεπάρκειας

Δείκτης ανεπάρκειας, λ, πρωτεύοντος φέροντος δομικού
στοιχείου (§5.5.1.1):

S: ροπή από ελαστική φασματική ανάλυση
mS / R 

S: ροπή από ελαστική φασματική ανάλυση
Rm: αντοχή σε κάμψη (Μy) υπολογισμένη με μέσες τιμές

αντοχής υλικών.

Μέγιστο λ ανά όροφο → κρίσιμος λόγος ορόφου

«Παρατηρητήριο αναλύσεων»:
‣ κύρια – δευτερεύοντα: 2
‣ δείκτες ανεπάρκειας: 1
‣ διαφράγματα: 1 (;)



Αναλύσεις και έλεγχοι Αναλύσεις και έλεγχοι (10)

•• ΠροκαταρκτικοίΠροκαταρκτικοί υπολογισμοίυπολογισμοί: μορφολογική κανονικότητα
(§5 5 1 2)(§5.5.1.2)

Όχι «φυτευτά»

‣ Μέσος δείκτης ανεπάρκειας ορόφου:
n n

k i si siV / V  
Ελέγχεται εάν και («μαλακός»)

‣ Λόγος λ «απέναντι» στοιχείων ≤1 5 για δεδομένη

1 1

k k 11.5   k k 11.5  
‣ Λόγος λ «απέναντι» στοιχείων ≤1.5 για δεδομένη

διεύθυνση της σεισμικής δράσης (στρέψη)



Αναλύσεις και έλεγχοι Αναλύσεις και έλεγχοι (11)

•• ΑνάλυσηΑνάλυση: ελαστική στατική (1)

‣ Προϋποθέσεις (§5.5.2):
(i) Παντού λ<2.5 ή σποραδικά λ>2.5 και( ) ή ρ

μορφολογικά κανονικό
(ii) T0 < 4TC (EK8-1) ή 2sec
(iii) Όχι επίμηκες σχήμα(iii) Όχι επίμηκες σχήμα
(iv) Ομαλή κατανομή δυσκαμψίας σε κάτοψη
(v) Ομαλή κατανομή δυσκαμψίας και μάζας καθ’ ύψος
(vi) «Σαφήνεια» Φ.Ο. και στις δύο διευθύνσεις

Τα (iii) και (iv) ελέγχονται με βάση τις σχετικές
μετατοπίσεις των ορόφων.



Αναλύσεις και έλεγχοι Αναλύσεις και έλεγχοι (12)

•• ΑνάλυσηΑνάλυση: ελαστική στατική (2)
Π δ ό ή ώ ί‣ Προσδιορισμός και κατανομή σεισμικών φορτίων:
ΕΚ8-1 (§5.5.5)

** Τροποποίηση όταν χρησιμοποιούνται mm: 1V C C S Wρ η η χρη μ
** Καθολικός δείκτης συμπεριφοράς, qq:

1 m eV C C S W

Προσέγγιση για Σ.Ε.
«Β»

(§4.6.2, Πίνακας Σ4.4)

«Β»

«διόρθωση»
(§4.6.1(β), Πίνακας 4.1)



Αναλύσεις και έλεγχοι Αναλύσεις και έλεγχοι (13)

•• ΑνάλυσηΑνάλυση: ελαστική στατική (3)
Ε ά έθ λά ό ί‣ Εντατικά μεγέθη: πλάστιμοι τρόποι αστοχίας
Sd από ανάλυση (§9.3.3(α))

** Μέθοδος mm: S S S / m  (§9 3 2(α))Μέθοδος mm:

‣ Εντατικά μεγέθη: ψαθυροί τρόποι αστοχίας (§9.3.2(β))
Ι άΙ ά έθ δ ί

d G ES S S / m  (§9.3.2(α))

ΙκανοτικάΙκανοτικά μεγέθη – δοκοί

(§9.3.2(β)(ii))

 i,d Rd Rb,i Rc RbM min 1, M M   
(§9.3.2(β)(ii))



Αναλύσεις και έλεγχοι Αναλύσεις και έλεγχοι (14)

•• ΑνάλυσηΑνάλυση: ελαστική στατική (4)
Ε ά έθ‣ Εντατικά μεγέθη:
Ψαθυροί τρόποι αστοχίας
ΙκανοτικάΙκανοτικά μεγέθη – υποσυλώματα:μ γ η μ

 i,d Rd Rc,i Rb RcM min 1, M M   
** Από Mi,d → Vsd

** Τ ώ (§9 3 2(β)(iii))

(§9.3.2(β)(i))

** Τοιχώματα (§9.3.2(β)(iii)):

Rw RWMV V
sd E

EW

V V
M





Αναλύσεις και έλεγχοι Αναλύσεις και έλεγχοι (15)

•• ΑνάλυσηΑνάλυση: ελαστική στατική (5)
Δ ί /  (§4 7 1)‣ Δείκτες mm: d ym /  (§4.7.1)

δδyy (§7.2.2)

d Rd0 5( ) /     για Σ Ε «Β»d y u Rd0.5( ) /   

d u Rd/  

για Σ.Ε. «Β»

για Σ.Ε. «Γ»
(§9.3.1)

(§7.2.4(β))



Αναλύσεις και έλεγχοι Αναλύσεις και έλεγχοι (16)

•• ΑνάλυσηΑνάλυση: ελαστική στατική (6)

‣ Αντιστάσεις:
Πλάστιμοι τρόποι ή για τα ικανοτικά μεγέθη
(Π ά 7Α)(Παράρτημα 7Α):

Ψαθυροί τρόποι (δοκοί – υποστυλώματα):

Αντίστοιχες σχέσεις για τοιχώματα, κοντά
υποστυλώματα (Παράρτημα 7Γ).



Αναλύσεις και έλεγχοι Αναλύσεις και έλεγχοι (17)

•• ΑνάλυσηΑνάλυση: ελαστική δυναμική

‣ Προϋποθέσεις: Παντού λ<2.5 ή σποραδικά λ>2.5 και
μορφολογικά κανονικό (§5.6.1(α))

Η δυναμική ελαστική μέθοδος μπορεί να εφαρμοσθεί
για αποτίμηση με 15% αύξηση των γsd χωρίς έλεγχο

ϋ θέ (§5 6 1(β))προϋποθέσεων (§5.6.1(β)).

‣ Σεισμικές δράσεις: φάσμα ψευδοεπιταχύνσεων ΕΚ8-μ ς ρ ς φ μ ψ χ
1 ή κατάλληλα κλιμακομένα σετ επιταχυνσιογραφημάτων
(§5.2).

‣ Θεώρηση ανελαστικής συμπεριφοράς (§5.6.4.1):
Μετατοπίσεις/παραμορφώσεις ×q (όταν χρησιμοποιείται)
Μετατοπίσεις/παραμορφώσεις ×C (όταν χρησιμοποιούνταιΜετατοπίσεις/παραμορφώσεις ×C1 (όταν χρησιμοποιούνται
τοπικοί δείκτες)



Αναλύσεις και έλεγχοι Αναλύσεις και έλεγχοι (18)

•• ΑνάλυσηΑνάλυση: ανελαστική στατική (1)
‣ Προϋποθέσεις: περιορισμένη επιρροή ανώτερων‣ Προϋποθέσεις: περιορισμένη επιρροή ανώτερων

ιδιομορφών (§5.7.2(α)).
** Η «Ικανοποιητική» Σ.Α.Δ. είναι σύσταση (!!) και όχιη ή η ( ) χ

υποχρέωση.
Η επιρροή των ανώτερων ιδιομορφών ελέγχεται με δύο
ελασ ές α αλύσε ς (§5 7 2(α)) (α) ό ο ε η ρώ ηελαστικές αναλύσεις (§5.7.2(α)): (α) μόνο με την πρώτη
ιδιομορφή (β) με όσες χρειάζεται για να εξασφαλισθεί 90%
ενεργός μάζα.ργ ς μ ζ

‣ Σημαντική επιρροή ανώτερων ιδιομορφών =
επιπλέον ελαστική ανάλυση (§5.7.2(β))

«Παρατηρητήριο αναλύσεων»:
‣ κύρια – δευτερεύοντα: 2
‣ ανώτερες ιδιομορφές: 2+1‣ ανώτερες ιδιομορφές: 2+1
‣ διαφράγματα: 1 (;)



Αναλύσεις και έλεγχοι Αναλύσεις και έλεγχοι (19)

•• ΑνάλυσηΑνάλυση: ανελαστική στατική (2)
‣ Κατανομή οριζόντιων φορτίων:‣ Κατανομή οριζόντιων φορτίων:

Δύο κατανομές καθ΄ ύψος (§5.7.3.3):
(i) Ιδιομορφική, συμβατή με τη διεύθυνση που εξετάζεται( ) μ ρφ ή, μβ ή μ η η ξ ζ

(διαφορετική ανά οριζόντια διεύθυνση)
(ii) Ομοιόμορφη, ανάλογη με την κατανομή των μαζών

καθ’ ύψοςκαθ ύψος

Χωρικός συνδυασμός: ισχύει η γνωστή αναλογία 10:3
μεταξύ των οριζοντίων διευθύνσεων (§5.4.9(β)).

** Τα οριζόντια φορτία εφαρμόζονται και με τις δύοΤα οριζόντια φορτία εφαρμόζονται και με τις δύο
πιθανές φορές (+/+/--)

«Παρατηρητήριο αναλύσεων»:ρ ηρη ήρ
‣ ιδιομορφική: 8 (+;)
‣ ομοιόμορφη: 8 (+;)



Αναλύσεις και έλεγχοι Αναλύσεις και έλεγχοι (20)

•• ΑνάλυσηΑνάλυση: ανελαστική στατική (3)
‣ Καμπύλη αντίστασης (§5 7 3 4):‣ Καμπύλη αντίστασης (§5.7.3.4):

0KT Te
e

T T
K



(§5.7.3.5)

** Κό β λέ έ ό

(§5.7.3.5)

** Κόμβος ελέγχου για τη «μέτρηση» της μετατόπισης:
Κέντρο μάζας του τελευταίου πλήρους ορόφου
(§5.7.3.2)(§ )



Αναλύσεις και έλεγχοι Αναλύσεις και έλεγχοι (21)

•• ΑνάλυσηΑνάλυση: ανελαστική στατική (4)

‣ Στοχευόμενη μετατόπιση: μετατόπιση ισοδύναμου
μονοβάθμιου συστήματος (§5.7.4.2):μ β μ ήμ ς (§ )

 2 2
t 0 1 2 3 e eTC C C C T / 4 S 

C0 σχετίζει μετατοπίσεις μονοβάθμιου (ισοδύναμου) και
πολυβάθμιου συστήματος

C1 σχετίζει ανελαστική και ελαστική μετατόπιση
C2 επιρροή σχήματος βρόχου υστέρησης
C φαινόμενα 2ας τάξεωςC3 φαινόμενα 2ας τάξεως



Αναλύσεις και έλεγχοι Αναλύσεις και έλεγχοι (22)
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Αναλύσεις και έλεγχοι Αναλύσεις και έλεγχοι (23)

•• ΑνάλυσηΑνάλυση: ανελαστική στατική (6) - ενδεικτικά αποτελέσματα:

ΚΦ1+ΚΦ1+xx ΚΦΚΦ22++xx

ΚΦ1ΚΦ1--xx ΚΦΚΦ22--xx



Αναλύσεις και έλεγχοι Αναλύσεις και έλεγχοι (24)

•• ΑνάλυσηΑνάλυση: ανελαστική στατική (7) - ενδεικτικά αποτελέσματα:

ΚΦ1+ΚΦ1+xx ΚΦΚΦ22++xx

ΚΦ1ΚΦ1--xx ΚΦΚΦ22--xx



Αναλύσεις και έλεγχοι Αναλύσεις και έλεγχοι (25)

•• ΑνάλυσηΑνάλυση: ανελαστική στατική (8) - ενδεικτικά αποτελέσματα:



Αναλύσεις και έλεγχοι Αναλύσεις και έλεγχοι (26)
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•• ΑνάλυσηΑνάλυση: ανελαστική στατική (9)
‣ Ενδεικτικά αποτελέσματα:
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Αναλύσεις και έλεγχοι Αναλύσεις και έλεγχοι (27)

•• ΑνάλυσηΑνάλυση: ανελαστική στατική (10) - ενδεικτικά αποτελέσματα:

ΚΦ1+ΚΦ1+yy ΚΦΚΦ22++yy

ΚΦΚΦ11--yy ΚΦΚΦ22--yy



Αναλύσεις και έλεγχοι Αναλύσεις και έλεγχοι (28)

•• ΤοιχοπληρώσειςΤοιχοπληρώσεις (1)

‣ Ισοδύναμος διαγώνιος
θλιπτήραςθλιπτήρας
‣ Διατμητικό πέτασμα
** Όχι στη Σ.Ε. «Γ»

(§7.4.1(α) και (β))

(§7.4.1(ζ2), Σ20)



Αναλύσεις και έλεγχοι Αναλύσεις και έλεγχοι (29)

•• ΤοιχοπληρώσειςΤοιχοπληρώσεις (2)

‣ Επιρροή ανοιγμάτων (§7.4.1(δ)):

(i) Μεγάλο άνοιγμα σε κάθε άκρο = αμελείται η
τοιχοπλήρωση

(ii) Άνοιγμα περίπου στο κέντρο με διαστάσεις ≤20%(ii) Άνοιγμα περίπου στο κέντρο με διαστάσεις ≤20%
του φατνώματος = αμελείται το άνοιγμα

(iii) Άνοιγμα περίπου στο κέντρο με διαστάσεις ≥50%
του φατνώματος = αμελείται η τοιχοπλήρωση

(iv) Ενδιάμεση περίπτωση = δύο θλιπτήρες
(v) Δυο μικρά γειτονικά ανοίγματα = ισοδύναμο εννιαίο(v) Δυο μικρά γειτονικά ανοίγματα = ισοδύναμο εννιαίο



Αναλύσεις και έλεγχοι Αναλύσεις και έλεγχοι (30)

•• ΤοιχοπληρώσειςΤοιχοπληρώσεις (3)

‣ Πρόωρη αστοχία εκτός επιπέδου (§7.4.1(ε)):
Λυγηρότητα: L / t Λυγηρότητα:

για δίστρωτη τοιχοπλήρωση.
L / t 

eff 1 2t 0.5(t t ) 



Αναλύσεις και έλεγχοι Αναλύσεις και έλεγχοι (31)

•• ΣτρέψηΣτρέψη (1)
‣ Υπολογίζεται η αύξηση ή μείωση (;;!!) των μετατοπίσεων‣ Υπολογίζεται η αύξηση ή μείωση (;;!!) των μετατοπίσεων

όταν τα διαφράγματα είναι απαραμόρφωτα (§5.4.2(β)).

‣ Στις στατικές μεθόδους:
i. Προσδιορίζεται ο συντελεστής επαύξησης max avgn / 

ii. Εάν n ≤ 1.1 δεν λαμβάνεται υπόψιν η επίδραση της
τυχηματικής στρέψης

iii. Εάν n ≥ 1.2, στην ελαστική μέθοδο εφαρμόζεται ο
συντελεστής 2(n /1 2) 3συντελεστής

iv. Στην ανελαστική μέθοδο (§5.4.2(δ)): n×δt
ύ ό ί έ ή

(n /1.2) 3

** Πολύ πιθανόν να απαιτηθεί επιπλέον ελαστική



Αναλύσεις και έλεγχοι Αναλύσεις και έλεγχοι (32)

•• ΣτρέψηΣτρέψη (2)
‣ Αποδοτική αντιμετώπιση των ακραίων περιπτώσεων‣ Αποδοτική αντιμετώπιση των ακραίων περιπτώσεων

μόνο με δυναμικές μεθόδους.

Υπάρχει και ελαστική δυναμική!!!Υπάρχει και ελαστική δυναμική!!!


