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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

1930 

Αρχιτέκτονας: Μαξ Ρούμπενς 

εκδίδεται η άδεια (343/30)  
για «ανέγερση κατοικίας  
εκ μπετόν –αρμέ» στο οικόπεδο 13/14 

Ιδιοκτήτης: Ααρών Μωΰς  

1959 

Από τον σεισμό και μετά το κτήριο 
εγκαταλείφθηκε. Η πρωτοβάθμια  
επιτροπή της ΥΑΣΒΕ το έκρινε ως  
δεύτερης κατηγορίας (κίτρινο) 

1978 

Αγοράστηκε από το Ταμείο  
Συντάξεων Εφημεριδοπωλών  
και Υπαλλήλων Πρακτορείων  
Πόλεως Θεσσαλονίκης (ΤΣΕΥΠΘ) 

1992 Χαρακτηρίζεται διατηρητέο από τη  
διεύθυνση Πολιτισμού του Υ.ΜΑ.Θ. 
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ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

•   Τετραγωνικής διατομής, που μειώνονται       
    κατά 4-5cm ανά πλευρά, ανά όροφο. Η μέση 
    διάσταση στο ημιυπόγειο είναι 40x40cm,  
    ενώ στην απόληξη καταλήγουν σε 25x25cm 

Υποστυλώματα  

Το κτίριο αποτελείται από ημιυπόγειο, ισόγειο,  
 και τρεις ορόφους με εμβαδόν ορόφου 185 m2 
 

Δοκοί  

•  Μέσες διαστάσεις  περίπου 20/50 

Πλάκες  

•  Λεπτές πλάκες (10cm) 

•  Η όπλισή τους τις καθιστά ιδιαίτερα     
   ισχυρές σε σχέση με τους στύλους 

Τοιχοπληρώσεις  

•  Οι εσωτερικές τοιχοπληρώσεις είναι δρομικές    
   10cm και οι εξωτερικές μπατικές πάχους 21cm,    
   κατασκευάζονται με πλήρεις οπτόπλινθους 3 



ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

•   Κυριότερη παθολογία αποτελούν οι   
    διαμπερείς και μη  ρηγματώσεις  
    διαφόρων μορφών (διαγώνιες,  
    χιαστί, τριχοειδείς) καθώς και οι 
    αποκολλήσεις τοιχοποιιών σε ποσοστό  
    που ανέρχεται στο 90% (εκτίμηση     
    έκθεσης της Υ.Α.Σ.Β.Ε ).  

•  Η εμφάνιση τους είναι  καθολική σε  
   όλους τους ορόφους, μάλιστα σε 
   παραπλήσιες θέσεις σε όλες  
   τις στάθμες 

•  Οι ρηγματώσεις οφείλονται στο  
    σεισμό του 1978 
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ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ 

Σκυρόδεμα 

• Εμμέσως συνάγεται ότι κατά τη μελέτη είχε 
  προδιαγραφεί ποιότητα σκυροδέματος Β120 

• Για επαλήθευση της ποιότητας εκτελέσθηκαν  
  ενδεικτικές κρουσιμετρήσεις από όπου προέκυψε ότι    
  μπορεί να καταταγεί στη σημερινή κατηγορία C8/10.  

Χάλυβας 

• Όπως εξ άλλου διαπιστώθηκε, εκείνη την εποχή γίνεται   
  χρήση λείου χάλυβα, ο οποίος θεωρήθηκε ποιότητας S220 

Τοιχοπληρώσεις 

• Μετά από δοκιμή αξονικής σύνθλιψης στη θέση 
   δόμησης προέκυψε μέση αντοχή πλίνθων fc,m=6,29MPa 

• Η χαρακτηριστική αντοχή της τοιχοποιίας   
  προκύπτει fk= 2,44MPa (ελήφθη κατ’ εκτίμηση fm=3MPa) 
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Επιλεγείσα Στάθμη Αξιοπιστίας για τα υλικά του κτιρίου 

ΣΤΑΘΜΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Επιλεγείσα Στάθμη Αξιοπιστίας γεωμετρικών δεδομένων 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. (Kεφ 7.4.Σχ3)  
 
 

  

  

  

  

Ένας τοίχος πληρώσεως μπορεί να λαμβάνεται υπ’ όψη όταν: 
 
• περιβάλλεται πλήρως από δομικά στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος 
• έχει πάχος τουλάχιστον 20cm 
 • εφόσον υπάρχουν ανοίγματα, αυτά πρέπει να είναι αρκούντως μικρά και   

  διατεταγμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπουν τη δημιουργία λοξών    
  θλιβομένων ράβδων τοιχοποιίας 

• Το πάχος της τοιχοράβδου είναι αυτό της τοιχοποιίας 

• Το πλάτος της τοιχοράβδου κυμαίνεται από 0,10-0,20∙L  
  (ανάλογα με την επιθυμητή στάθμη επιτελεστικότητας) 

• Για την ελαστική στατική ανάλυση μπορούν να παραμείνουν στο    
  προσομοίωμα  και οι εφελκυόμενες διαγώνιοι  αρκεί να δοθεί σε κάθε μια το   
  ήμισυ της δυστένειας (ΕΑ/2)  

• Η αντοχή των τοιχοράβδων μειώνεται όταν η λυγηρότητα (μήκος προς   
  πάχος διαγωνίου), υπερβαίνει την τιμή 15, ενώ για τιμές άνω των 30 η   
  τοιχοποιία αγνοείται λόγω πιθανότητας αστοχίας εκτός επιπέδου 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ 
 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ 
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ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗΣ  ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ 

1η περίπτωση 

2η περίπτωση 

4η περίπτωση 

3η περίπτωση 

Πλαισιακός φορέας χωρίς τοιχοράβδους 

Με τοιχοράβδους αυστηρά κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. 

Με πλήρη συμμετοχή των τοιχοπληρώσεων 
(ακόμη και των δρομικών καθώς και αυτών 
με ανοίγματα, χωρίς όμως τους λυγηρούς) 

Με πλήρη συμμετοχή των τοιχοπληρώσεων 
(ακόμη και των λυγηρών) 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. 
 
 

12% 2% 

44% 10% 

32% 

Όλες οι τοιχοπληρώσεις 

Χωρίς ανοίγματα 

20%<ανοίγματα<50% 

ανοίγματα > 50% 

ανεπάρκεια λυγηρότητας 

όχι πλήρως ενφατνούμενες 

12% 2% 

Συμμετέχουσες τοιχοπληρώσεις 

Χωρίς ανοίγματα 

20%<ανοίγματα<50% 
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΟΠΕΡΙΟΔΩΝ 
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΤΕΜΝΟΥΣΩΝ ΒΑΣΗΣ 

0 500 1000 1500 2000 2500 

χωρίς θεώρηση εκτός επ. 

αστοχίας 

με όλες τις  τοιχοπληρώσεις 

με τοιχοπληρώσεις κατά 

ΚΑΝ.ΕΠΕ. 

χωρίς τοιχοπληρώσεις 

Py 

Px 

(kN) 
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Ε.Σ. (m) 

-Χ-Χ 

-Υ-Υ 

+Χ-Χ 

+Υ-Υ 

12 



ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ 

Κάμψη 
Υ-Υ Χ-Χ 

Διάτμηση 
0,00 2,00 4,00 6,00 

Ημιυπόγειο 

Ισόγειο 

1ος 

2ος 

3ος 

0,00 2,00 4,00 6,00 

Ημιυπόγειο 

Ισόγειο 

1ος 

2ος 

3ος 

χωρίς θεώρηση εκτός 

επ. αστοχίας 

με όλες τις 

τοιχοπληρώσεις 

με τοιχοπληρώσεις 

κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. 

γυμνό πλαίσιο χωρίς 

τοιχοπληρώσεις 

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 

Ημιυπόγειο 

Ισόγειο 

1ος 

2ος 

3ος 

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 

Ημιυπόγειο 

Ισόγειο 

1ος 

2ος 

3ος 

χωρίς θεώρηση εκτός 

επ. αστοχίας 

με όλες τις 

τοιχοπληρώσεις 

με τοιχοπληρώσεις 

κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. 

γυμνό πλαίσιο χωρίς 

τοιχοπληρώσεις 
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΩΝ ΔΟΚΩΝ 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 

Ημιυπόγειο 

Ισόγειο 

1ος 

2ος 

3ος 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 

Ημιυπόγειο 

Ισόγειο 

1ος 

2ος 

3ος 

χωρίς θεώρηση εκτός επ. 

αστοχίας 

με όλες τις 

τοιχοπληρώσεις 

με τοιχοπληρώσεις κατά 

ΚΑΝ.ΕΠΕ. 

γυμνό πλαίσιο χωρίς 

τοιχοπληρώσεις 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 

Ημιυπόγειο 

Ισόγειο 

1ος 

2ος 

3ος 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 

Ημιυπόγειο 

Ισόγειο 

1ος 

2ος 

3ος 

χωρίς θεώρηση εκτός επ. 

αστοχίας 

με όλες τις 

τοιχοπληρώσεις 

με τοιχοπληρώσεις κατά 

ΚΑΝ.ΕΠΕ. 

γυμνό πλαίσιο χωρίς 

τοιχοπληρώσεις 

Κάμψη 
Υ-Υ Χ-Χ 

Διάτμηση 
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ΛΟΓΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΥΜΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Κάμψη 
Υ-Υ Χ-Χ 

Διάτμηση 
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

με τοιχοπληρώσεις 

κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. 

με όλες τις 

τοιχοπληρώσεις 

χωρίς θεώρηση 

εκτός επ. αστοχίας 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

με τοιχοπληρώσεις 

κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. 

με όλες τις 

τοιχοπληρώσεις 

χωρίς θεώρηση 

εκτός επ. αστοχίας 
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ΛΟΓΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΟΚΩΝ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΥΜΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Κάμψη 
Υ-Υ Χ-Χ 

Διάτμηση 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 

με τοιχοπληρώσεις 

κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. 

με όλες τις 

τοιχοπληρώσεις 

χωρίς θεώρηση 

εκτός επ. αστοχίας 

0,00 0,50 1,00 1,50 0,00 0,50 1,00 1,50 

με τοιχοπληρώσεις 

κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. 

με όλες τις 

τοιχοπληρώσεις 

χωρίς θεώρηση 

εκτός επ. αστοχίας 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΕΠΕ 

 Παρά την αύξηση της τέμνουσας βάσης, οι τοιχοπληρώσεις μείωσαν τις 
μετακινήσεις και τις αναπτυσσόμενες εντάσεις 

 Ο ΚΑΝΕΠΕ αποδεικνύεται ιδιαίτερα συντηρητικός στις προϋποθέσεις 
συμμετοχής των τοιχοπληρώσεων, καθώς επέτρεψε συμμετοχή μόνο 
τεσσάρων τοίχων ενώ στο σεισμό του 1978 λειτούργησαν σχεδόν όλοι  

 Δεν αναφέρεται σαφώς στον ΚΑΝΕΠΕ η υποχρέωση ελέγχου της 
επάρκειας των τοιχοράβδων έναντι των αντίστοιχων μεγεθών έντασης 

 Θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι παρατηρήσεις των συνεπειών των διαφόρων 
σεισμών ως προς τη συνεισφορά ακόμη και των λυγηρών τοίχων 

 Στην παρούσα περίπτωση, ακόμη και με την πιο τολμηρή παραδοχή, οι 
τοιχοπληρώσεις δεν είναι σε θέση να αποτρέψουν την ανάγκη δραστικής 
επέμβασης στο κτίριο 
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 Όσο πιο τολμηρές οι προϋποθέσεις συνεκτίμησης των τοιχοποιιών, τόσο 
πιο δραστική η συμβολή τους 


