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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Αναγκαία η ηατύρρσθμη βεληίωζη και οριζηικοποίηζη ηοσ κανονιζηικού 

πλαιζίοσ για επεμβάζεις ζε σθιζηάμενα κηίρια 

 
 

Τα ζεκαληηθά πεξηζώξηα βειηίσζεο θαη εκπινπηηζκνύ ησλ πξνδηαγξαθώλ θαη ησλ θαλόλσλ 

επεκβάζεσλ ζε πθηζηάκελα θηίξηα, ώζηε λα θαιπθζνύλ όιεο νη πξνθιήζεηο πνπ θαινύληαη λα 

αληηκεησπίζνπλ νη κεραληθνί, αλαδείρζεθαλ ζηε δηάξθεηα εκεξίδαο πνπ νξγάλσζαλ ην ΤΕΕ/ΤΚΜ 

θαη ν ΣΜΕΔΕΚΕΜ κε ζέκα: «Μειέηεο ζηαηηθήο επάξθεηαο θαη ελίζρπζεο θηηξίσλ» ζην ακθηζέαηξν 

ηνπ Τκήκαηνο, παξνπζία πιήζνπο κεραληθώλ ηδησηώλ θαη ζηειερώλ δεκνζίσλ ππεξεζηώλ. 

 

Σηελ εκεξίδα παξνπζηάζηεθαλ νη λεόηεξεο εμειίμεηο ζην πεδίν, ζε ηερληθό θαη ζεζκηθό επίπεδν. 

Οη νκηιεηέο αλαθέξζεθαλ ζε πθηζηάκελα θηίξηα θαη ζηηο κειέηεο ζηαηηθήο επάξθεηαο πνπ 

ρξεηάδνληαη ζπρλά, αθόκα θαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ηαθηνπνίεζεο απζαηξεζηώλ, ή γηα ηελ 

έθδνζε πηζηνπνηεηηθνύ ππξνπξνζηαζίαο. 

 

Φαηξεηίδνληαο ηελ εθδήισζε ν Πρόεδρος ηοσ ΣΕΕ/ΣΚΜ κ. Γιώργος Σζακούμης, εμέθξαζε 

ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ κεγάιε απήρεζε πνπ είρε ε ζπγθεθξηκέλε, πξώηε εθδήισζε ηεο 

ζεηείαο ηεο λέαο Δηνηθνύζαο Επηηξνπήο θαη ππνγξάκκηζε όηη ην Επηκειεηήξην ζα είλαη πάληα 

αλνηρηό ζηηο ζπλεξγαζίεο κε όινπο ηνπο θνξείο εθπξνζώπεζεο ηνπ ηερληθνύ θόζκνπ, ώζηε νη 

εθδειώζεηο ηνπ ΤΕΕ/ΤΚΜ λα βξίζθνληαη πάληα ζε αληηζηνηρία κε ηηο πξνθιήζεηο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη κεραληθνί ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο. 

 

Η πρόεδρος ηοσ ΜΕΔΕΚΕΜ κ. Μαρία Γρηγοριάδοσ, παξνπζίαζε ηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο 

ησλ κειεηώλ ζηαηηθήο επάξθεηαο, ππνγξακκίδνληαο ηελ αλάγθε, λα παξακέλνπλ ελεκεξσκέλα 

πξσηίζησο ηα ζηειέρε δεκνζίσλ ππεξεζηώλ. Ωο πξνο ηα ζέκαηα πνπ ηίζεληαη θαηά ηε 

δηαδηθαζία, ε θ. Γξεγνξηάδνπ αλέπηπμε ηελ αλάζεζε ζε κία ή δύν θάζεηο, κε αλνηθηή ή θιεηζηή 

δηαδηθαζία, θαζώο θαη ζηηο απαηηνύκελεο θαηεγνξίεο κειεηώλ. Αλαθεξόκελε ζηε ρξήζε ηεο 

δηαδηθαζίαο κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο δεκνζίεπζε, ππνγξάκκηζε όηη πξέπεη λα αθνινπζείηαη 

κόλν όηαλ ζπληξέρεη θαηεπείγνπζα πεξίπησζε, νη πεξηζηάζεηο γηα αηηηνιόγεζε ηεο νπνίαο δελ 

πξέπεη λα απνξξένπλ από επζύλε ηεο Υπεξεζίαο. Τέινο, κίιεζε γηα ηηο δπλαηόηεηεο ρξήζεο ησλ 

απξνβιέπησλ. 

 

Σηελ ζηαηηθή απνηίκεζε, ζηνλ αλαζρεδηαζκό πθηζηάκελσλ θηηξίσλ Ο/Σ, αιιά θαη ζηελ 

πξόθιεζε ηνπ Καλνληζκνύ Επεκβάζεσλ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) πνπ έρεη ηζηνξηθό κόιηο ιίγσλ εηώλ (πξώηε 

έθδνζε 2012), αλαθέξζεθε ν κ. Κοζμάς ησλιανίδης, Πολιηικός Μητανικός, Ομόηιμος 

Καθηγηηής ΑΠΘ. Μεηαμύ άιισλ, εμήγεζε όηη ηππηθώο είλαη δπλαηόλ λα πξνθεξπρζεί κηα 

κειέηε απνηίκεζεο θαη αλαζρεδηαζκνύ κε ηελ επίθιεζε ηνπ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ή ηνπ ΕΚ 8-3. Η 

παξαπάλσ πξαθηηθή, ζπλήζεο γηα ηνλ ζρεδηαζκό ελόο λένπ έξγνπ, δελ είλαη απνηειεζκαηηθή θαη 

εύθνια δηαρεηξίζηκε γηα κηα κειέηε απνηίκεζεο θαη αλαζρεδηαζκνύ, δηόηη νη επηινγέο ηνπ 

κειεηεηή γηα ηνλ ζρεδηαζκό ελόο λένπ έξγνπ είλαη θαλνληζηηθά κνλνζήκαληεο ελώ γηα ηελ 

απνηίκεζε θαη ηνλ αλαζρεδηαζκό πθηζηακέλνπ νη επηινγέο είλαη πνιιέο. 

Σε γεληθέο γξακκέο, όζν ρακειόηεξν επίπεδν ηεθκεξίσζεο πθηζηακέλνπ επηιέγεηαη, ηόζν 

κεηώλεηαη ην θόζηνο ηεο κειέηεο θαη απμάλεηαη ην αληηθείκελν θαη ην θόζηνο επέκβαζεο. Οη 

παξάκεηξνη «θόζηνο κειέηεο» θαη «θόζηνο θαηαζθεπήο» είλαη γεληθά αληαγσληζηηθέο. Γηα ηελ 

νηθνλνκία ηνπ έξγνπ (θόζηνο κειέηεο θαη θόζηνο θαηαζθεπήο), αιιά θαη ηελ ηήξεζε ίζσλ όξσλ 

αληαγσληζκνύ ησλ πξνζθνξώλ, ζα πξέπεη λα νξίδνληαη ζηε Δηαθήξπμε νη βαζηθέο παξάκεηξνη 



εθηέιεζεο ηεο κειέηεο, πνπ απνηεινύλ δπλεηηθέο επηινγέο γηα ηνλ κειεηεηή. Τέηνηεο 

παξάκεηξνη είλαη: ε δώλε ζεηζκηθήο επηθηλδπλόηεηαο (θαηά ηνλ αληηζεηζκηθό θαλνληζκό), ε 

θαηεγνξία ζπνπδαηόηεηαο, ε ζηάζκε επηηειεζηηθόηεηαο, ε ζηάζκε αμηνπηζηίαο δεδνκέλσλ, ε 

κέζνδνο αλάιπζεο, ε δηάθξηζε ησλ θεξόλησλ ζηνηρείσλ ζε θύξηα θαη δεπηεξεύνληα θαη ε 

ζπλεθηίκεζε ησλ ηνηρνπνηηώλ πιήξσζεο. 

 

Καηά ηελ νκηιία ηνπ ν κ. Παύλος Κοζμίδης, Πολιηικός Μητανικός, αλαθέξζεθε ζηηο 

κεζόδνπο ελίζρπζεο θηηξίσλ αιιά θαη ζην θόζηνο ησλ έξγσλ. Εμήγεζε όηη ζηελ Ειιάδα πιένλ 

ηα πεξηζζόηεξα έξγα εληζρύζεσλ (Δεκόζηα ή Ιδησηηθά) εθηεινύληαη από εμεηδηθεπκέλεο ηδησηηθέο 

εηαηξείεο εληζρύζεσλ ιόγσ ηεο ηδηαίηεξεο δπζθνιίαο. Οη εηαηξείεο όκσο απηέο δελ είλαη 

πηζηνπνηεκέλεο θαη γη’ απηό απαηηείηαη λα ζεζκνζεηεζεί Μεηξών Πηζηνπνηεκέλσλ Μειεηεηώλ θαη 

Καηαζθεπαζηώλ εηδηθά γηα ηα έξγα εληζρύζεσλ. Γηα ηελ πνηνηηθή εθηέιεζε έξγνπ επεκβάζεσλ, 

ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρεη θαη ν κειεηεηήο θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο. Τα έξγα επεκβάζεσλ θαη 

εληζρύζεσλ έρνπλ απμεκέλν θόζηνο ιόγσ ηεο απαηηνύκελεο εηδίθεπζεο ηνπ πξνζσπηθνύ, ηνπ 

εμεηδηθεπκέλνπ εμνπιηζκνύ θαη ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθώλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

 

Γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ πθηζηάκελσλ θηηξίσλ κίιεζε ν κ. Δημήηρης Αγγέλοσ, Πολιηικός 

Μητανικός, Μελεηηηής ΔΕ. Σεκείσζε αξρηθώο όηη ε κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο έρεη 2 δηαθξηηά 

ζθέιε: Τε Μειέηε Απνηίκεζεο ηνπ ππάξρνληνο θηεξίνπ σο έρεη, κε βάζε ζπγθεθξηκέλν ζηόρν 

(επηηειεζηηθόηεηα – επίπεδν αζθαιείαο) θαη ηε Μειέηε Επεκβάζεσλ, εθόζνλ ε Μειέηε 

Απνηίκεζεο δείμεη αλεπάξθεηα. Όπσο είπε, ε δηαδηθαζία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθπόλεζε ηεο 

Μειέηεο Σηαηηθήο Επάξθεηαο ρσξίδεηαη ζε ηξεηο θάζεηο. Τε δηαδηθαζία αλαγλώξηζεο ηνπ θηεξίνπ 

θαη ηνπ θέξνληα νξγαληζκνύ, ηελ Απνηίκεζε ηεο Φέξνπζαο Ιθαλόηεηαο ηνπ θηεξίνπ θαη ηε 

κειέηε εληζρύζεσλ. Ο θ. Αγγέινπ, ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνπζίαζήο ηνπ θαηέιεμε πσο: καο 

ελδηαθέξεη ην πόζν θαιά γλσξίδνπκε ην θηήξην θαη ζην όηη ν ζηόρνο ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ 

αλάζεζε ηεο κειέηεο πξέπεη είλαη ε οικονομική πρόηαζη επεμβάζεων θαη όρη ε θθηνή 

μελέηη. 

 

Τα όξγαλα θαη ηελ απαηηνύκελε δηαδηθαζία εξγαζηεξηαθνύ ειέγρνπ αλαγλώξηζεο πθηζηάκελνπ 

θηεξίνπ παξνπζίαζε ε κ. Μαρία Θεοτάρη, Πολιηικός Μητανικός, Μελεηήηρια ΔΕ. Αλέθεξε, 

όηη απαηηείηαη ε ιήςε 3 ππξήλσλ ζθπξνδέκαηνο αλά 2 νξόθνπο, γηα ηε βαζκνλόκεζε ησλ 

νξγάλσλ έκκεζσλ εκηθαηαζηξνθηθώλ κεηξήζεσλ πνπ είλαη ε θξνπζηκέηξεζε, ε εμόιθεπζε 

ήινπ, θαη νη ππέξερνη. Σην πιαίζην ηεο έξεπλαο γίλεηαη κέηξεζε ηεο ελαλζξάθσζεο ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο, κέηξεζε pH (αιθαιηθόηεηα), καγλεηνγξαθία απνηύπσζεο ησλ νπιηζκώλ, 

κέηξεζε ληηξηθώλ, ζεηηθώλ θαη ρισξηνύρσλ αιάησλ θαη κέηξεζε ηνπ ξπζκνύ νμείδσζεο ηνπ 

νπιηζκνύ. 

 

                                                               Από ηο Γραθείο Σύποσ ηοσ ΣΕΕ/ΣΚΜ 

Σα Δεληία Σύποσ ηοσ ΣΕΕ/ΣΚΜ καηατωρούνηαι ζηην ιζηοζελίδα ηοσ, www.tkm.tee.gr, 

ζηο link, Οργάνωζη Τπηρεζιών/Γραθείο Σύποσ 

http://www.tkm.tee.gr/

