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ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

◼ Οι κανονισμοί σχεδιασμού νέων κτιρίων έχουν ιστορία σχεδόν ενός 

αιώνα. Διατίθεται πλέον σημαντική εμπειρία στη διαχείρισή τους.

◼ Οι κανονισμοί επεμβάσεων έχουν πολύ μικρό παρελθόν, μάλιστα 

κυρίως υπό μορφή συστάσεων. Δεν υπάρχει κατασταλαγμένη άποψη 

για το χαρακτήρα τους. Για παράδειγμα, από άποψη έκτασης και 

λεπτομέρειας περιεχομένου, αναζητούν ακόμη το δρόμο τους. 

◼ Αντικείμενο των κανονισμών σχεδιασμού νέων κτιρίων είναι ο εκ του 

μηδενός σ χ ε δ ι α σ μ ό ς ενός μελλοντικού δομήματος.

◼ Αντίθετα, αντικείμενο των κανονισμών επεμβάσεων είναι η 

απ ο τ ί μ η σ η ενός υφισταμένου κτιρίου και ο α ν α σχ ε δ ι α σ μ ό ς του. 

◼ Το κέντρο βάρους σκέψης και ενεργειών του μηχανικού μετατίθεται 

κατ΄ ανάγκη. 

◼ Οι διαφοροποιήσεις μπορούν να ενταχθούν σε τρεις κατηγορίες, όπως 

θα φανεί παρακάτω σε επόμενες σελίδες. 
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ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

◼ ΚΑΝΕΠΕ: Πρώτη έκδοση 2012, 1η αναθεώρηση 2013, 

2η αναθεώρηση 2017 (ισχύων σήμερα), υπό αναθεώρηση (έτος?)

Αντικείμενο: 

Κατασκευές μόνον από οπλισμένο σκυρόδεμα

Κατασκευές με βλάβες και χωρίς βλάβες

Αποτίμηση και ανασχεδιασμός έναντι οποιουδήποτε αιτίου, κυρίως 

όμως έναντι σεισμού

Δεν αποκλείει τα ιστορικά κτίρια (από Ο/Σ), για τα οποία όμως 

μπορεί να ισχύουν και πρόσθετοι όροι

◼ ΕΚ 8-3 (2005), υπό αναθεώρηση, (έτος 2020?)

Αντικείμενο:

Όλες οι κατασκευές, κυρίως Ο/Σ, Χάλυβα, Σύμμικτες, Τοιχοποιία

Κατασκευές με βλάβες και χωρίς βλάβες, κτίρια και γέφυρες

Αποτίμηση και ανασχεδιασμός μόνον έναντι σεισμού
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

◼ Βρίσκονται στην ίδια κατεύθυνση, είναι συμβατοί μεταξύ τους

◼ Ο ΕΚ 8-3 δεν διαθέτει την έκταση και λεπτομέρεια του ΚΑΝΕΠΕ 

◼ Στην αναμόρφωσή του ο ΕΚ 8-3 θα διευρυνθεί, δεν αναμένεται όμως 

να φθάσει την έκταση και λεπτομέρεια του ΚΑΝΕΠΕ

◼ Ήδη στον ΕΚ 8-3 εισάγονται διατάξεις του ΚΑΝΕΠΕ

◼ Εισάγονται επίσης διατάξεις του υπό σύνταξη ελληνικού ΚΑΔΕΤ 

(Κανονισμός Δομητικών Επεμβάσεων σε Τοιχοποιία)

◼ Στο πλαίσιο της παράλληλης ισχύος εθνικών κανονισμών και 

ευρωκωδίκων, οι δύο κανονισμοί συνισχύουν
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Κατηγορία 1: Η  σ υ ν ε κ τ ί μ η σ η  τ ο υ  υφ ι σ τ α μ έ ν ο υ

Η εξ αντικειμένου ανάγκη συνεκτίμησης του υφισταμένου εισάγει 

πρόσθετους όρους και δεσμεύσεις. Δίδεται όμως συγχρόνως η δυνατότητα 

καλής αξιοποίησης δια της εκτεταμένης έρευνας.

Κατηγορία 2: Η  α υ ξ η μ έ ν η  δ υ σ κ ο λ ί α  ε φα ρ μ ο γ ή ς  τω ν  επ ε μβάσ εων

Μια άλλη παράμετρος που πρέπει να συνεκτιμηθεί είναι το γεγονός ότι οι 

επεμβάσεις, αν προκύψει ανάγκη, θα εκτελεσθούν υπό συνθήκες 

δυσμενέστερες σε σχέση με μια νέα κατασκευή (δυσπρόσιτα σημεία, 

προετοιμασία διεπιφάνειας υφισταμένου, συμβατότητα υλικών κ.λ.π.).

Κατηγορία 3: Ο ι  τ ο λ μ η ρ έ ς  ι δ έ ε ς

Είναι εύλογο και αναμενόμενο τα παλιά κτίρια να μην έχουν τις αντιστάσεις 

των σημερινών. Αν λοιπόν τεθούν υψηλοί στόχοι ανασχεδιασμού, τότε το 

εγχείρημα οδηγείται σε αποτυχία λόγω υψηλού κόστους και σοβαρής 

ενόχλησης. Προς την κατεύθυνση αυτή εισάγονται ορισμένες ρεαλιστικές 

ιδέες, καλυπτόμενες πάντως από την πρόοδο της επιστήμης, υψηλότερου 

ρίσκου και δυσμενέστερων επιπτώσεων σε σχέση με μια νέα κατασκευή.
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ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΕΣ ΝΕΩΤΕΡΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ

◼ Έτσι, το αντικείμενο γίνεται αρκετά πολύπλοκο, απαιτεί νεωτερικές 

ιδέες, που πρέπει να εισαχθούν κατά τρόπο σαφή και αξιοποιήσιμο.

◼ Συγχρόνως απαιτεί περισσότερη τόλμη τόσο σε κανονιστικές διατάξεις 

όσο και σε πρωτοβουλίες μηχανικού.

◼ Οι σημαντικότερες τέτοιες νέες ιδέες, που εισάγονται στον Κανονισμό 

Επεμβάσεων σχολιάζονται παρακάτω.
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Διατάξεις κατηγορίας 1: Η  σ υ ν ε κ τ ί μ η σ η  τ ο υ  υφ ι σ τ α μ έ ν ο υ

◼ Η στάθμη αξιοπιστίας των δεδομένων. Εισάγονται τρεις στάθμες 

αξιοπιστίας δεδομένων, η ανεκτή, η ικανοποιητική και η υψηλή, 

ανάλογα με τη λεπτομέρεια και το βάθος της έρευνας, που 

περιγράφονται στον ΚΑΝΕΠΕ. Εάν η στάθμη είναι ικανοποιητική, οι 

συντελεστές ασφαλείας δράσεων και χάλυβα είναι αυτοί των νέων 

κατασκευών. Για το σκυρόδεμα είναι μικρότεροι.

Εάν η στάθμη είναι απλώς ανεκτή, τότε οι συντελεστές ασφαλείας 

είναι μεγαλύτεροι. Εάν είναι υψηλή, οι συντελεστές είναι μικρότεροι.

◼ Η συνεκτίμηση των τοιχοπληρώσεων στην αποτίμηση και στον 

ανασχεδιασμό. Είναι πλέον πασίγνωστο ότι οι τοιχοπληρώσεις, υπό 

όρους και προϋποθέσεις, διαφοροποιούν σημαντικά το φέρον σύστημα, 

τις περισσότερες φορές ευμενώς. Ο ΚΑΝΕΠΕ υποχρεώνει ή επιτρέπει 

την συνεκτίμηση των τοιχοπληρώσεων.

◼ Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν οι προσδιορισθείσες πειραματικά 

τιμές αντοχής σκυροδέματος και χάλυβα. Δεν απαιτείται η ένταξη στις 

τυπικές κατηγορίες σκυροδέματος και χάλυβα, π.χ. επιτρέπονται τιμές 

C18 και S280 (ή Β280). 
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Διατάξεις κατηγορίας 2: Η  α υ ξ η μ έ ν η  δ υ σ κ ο λ ί α  ε φα ρ μ ο γ ή ς  

των  επ ε μβάσ εων

Εισάγονται πρόσθετοι αυξητικοί συντελεστές ασφαλείας γSd για τις επί 

πλέον αβεβαιότητες των προσομοιωμάτων ανάλυσης και γRd για τις επί 

πλέον αβεβαιότητες των προσομοιωμάτων αντίστασης ενισχυμένων 

κρίσιμων περιοχών. Οι τιμές των συντελεστών αυτών ποικίλουν, 

ανάλογα με την εκτιμώμενη αβεβαιότητα.
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Διατάξεις κατηγορίας 3: Ο ι  τ ο λ μ η ρ έ ς  ι δ έ ε ς

◼ Η στάθμη αξιοπιστίας των δεδομένων. Όπως προαναφέρθηκε, οι 

συντελεστές ασφαλείας επιτρέπεται να είναι μικρότεροι στην 

περίπτωση της αποτίμησης. Υπό την έννοια αυτή, ο Κανονισμός 

συστήνει εμμέσως και πριμοδοτεί την εκτενή έρευνα και με τον τρόπο 

αυτό τεκμηριώνει την επιλογή του για υιοθέτηση μικρότερων 

συντελεστών ασφαλείας.

◼ Η συνεκτίμηση των τοιχοπληρώσεων στην αποτίμηση και στον 

ανασχεδιασμό. Στην περίπτωση της ευνοϊκής δράσης των 

τοιχοπληρώσεων, ελαφρύνονται τα στοιχεία σκυροδέματος. 

◼ Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν οι προσδιορισθείσες πειραματικά 

τιμές αντοχής σκυροδέματος και χάλυβα. Σε γενικές γραμμές μπορεί 

να αξιοποιηθεί η συνήθως υψηλότερη διαθέσιμη κατηγορία 

σκυροδέματος κυρίως όμως η υψηλότερη κατηγορία χάλυβα έναντι της 

συμβατικής.
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◼ Η ανελαστική ανάλυση, ως δυνατότητα υπολογιστικής τεκμηρίωσης 

κατά την αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό.

◼ Η επιτελεστικότητα (επιθυμητή συμπεριφορά) του κτιρίου. Με την 

εισαγωγή της έννοιας αυτής διαφοροποιούνται σημαντικά οι απαιτήσεις 

από μια κατασκευή, προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Η δυνατότητα διαφοροποίησης της αποδεκτής πιθανότητας υπέρβασης

της σεισμικής δράσης εντός του συμβατικού χρόνου ζωής των 50 ετών

(πιθανότητα 10% ή 50%).

Από το συνδυασμό των δύο παραπάνω επιλογών, είναι δυνατόν να 

μειωθεί η τιμή του σεισμικού συντελεστή, υπό προϋποθέσεις. 

Ισχύουν πάντως ελάχιστοι στόχοι αποτίμησης και ανασχεδιασμού, 

ανάλογα με την κατηγορία σπουδαιότητας της κατασκευής.
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◼ Η διάκριση σε «κύρια» και «δευτερεύοντα» στοιχεία. 

Οι επιμέρους φορείς του φέροντος οργανισμού, καθώς και τα 

μεμονωμένα δομικά στοιχεία που επηρεάζουν τη δυσκαμψία και την 

κατανομή της έντασης στο κτίριο, ή που φορτίζονται λόγω των 

πλευρικών μετακινήσεων του κτιρίου, μπορεί κατά την αποτίμηση ή τον 

ανασχεδιασμό να διακρίνονται σε «κύρια» και «δευτερεύοντα». Η 

βασική συνέπεια του χαρακτηρισμού ενός φέροντος στοιχείου (ή 

επιμέρους φορέα) ως δευτερεύοντος είναι ότι για τα στοιχεία αυτά 

ισχύουν διαφορετικά κριτήρια επιτελεστικότητας, επιτρέπεται δηλαδή 

να υποστούν μεγαλύτερες μετακινήσεις και βλάβες απ’ ό,τι τα 

πρωτεύοντα στοιχεία.
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ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 

◼ Τυπικώς είναι δυνατόν να προκηρυχθεί μια μελέτη αποτίμησης και 

ανασχεδιασμού με την επίκληση του ΚΑΝΕΠΕ ή του ΕΚ 8-3 και των 

λοιπών εν ισχύει κανονισμών (π.χ. αντισεισμικός).

◼ Η παραπάνω πρακτική, συνήθης για το σχεδιασμό ενός νέου έργου, δεν 

είναι αποτελεσματική και εύκολα διαχειρίσιμη για μια μελέτη αποτίμησης 

και ανασχεδιασμού. 

◼ Τούτο διότι οι επιλογές του μελετητή για το σχεδιασμό ενός νέου έργου 

είναι κανονιστικά μονοσήμαντες ενώ για την αποτίμηση και τον 

ανασχεδιασμό υφισταμένου οι επιλογές είναι πολλές.

◼ Σε γενικές γραμμές, όσο χαμηλότερο επίπεδο τεκμηρίωσης υφισταμένου 

επιλέγεται, τόσο μειώνεται το κόστος της μελέτης και αυξάνεται το 

αντικείμενο και το κόστος επέμβασης. Οι παράμετροι «κόστος μελέτης» 

και «κόστος κατασκευής» είναι γενικά ανταγωνιστικοί. 
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◼ Για την οικονομία του έργου (κόστος μελέτης και κόστος κατασκευής) 

αλλά και την τήρηση ίσων όρων ανταγωνισμού των προσφορών, θα 

πρέπει να ορίζονται στη Διακήρυξη οι βασικές παράμετροι εκτέλεσης 

της μελέτης, που αποτελούν δυνητικές επιλογές για το μελετητή. 

Τέτοιες παράμετροι είναι:

◼ η ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας (κατά τον αντισεισμικό κανονισμό)

◼ η κατηγορία σπουδαιότητας (κατά το Παράρτημα 2.1 ΚΑΝΕΠΕ)

◼ η στάθμη επιτελεστικότητας (κατά το Κεφ. 2 και τους ελάχιστους 

στόχους του Παραρτήματος 2.1 ΚΑΝΕΠΕ)

◼ η στάθμη αξιοπιστίας δεδομένων (κατά το Κεφ. 3 ΚΑΝΕΠΕ)

◼ η μέθοδος ανάλυσης (κατά το Κεφ. 5 ΚΑΝΕΠΕ)

◼ Η διάκριση των φερόντων στοιχείων σε κύρια και δευτερεύοντα (κατά 

το Κεφ. 5 ΚΑΝΕΠΕ)

◼ η συνεκτίμηση των τοιχοποιιών πλήρωσης (κατά το Κεφ. 2 ΚΑΝΕΠΕ). 
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ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

◼ Η παρουσίαση αυτή αναφέρεται στη στατική αναβάθμιση ενός κτιρίου. 

Επισημαίνεται πάντως ότι με την ευκαιρία της στατικής αναβάθμισης, 

κυρίως όταν αναμένεται σημαντική παρέμβαση, θα πρέπει να 

εξετάζονται οι ανάγκες αναβάθμισης και άλλων χαρακτηριστικών του 

κτιρίου (π.χ. Η/Μ, κλίμακες εξόδου, ενεργειακή αναβάθμιση). 

◼ Η Προκήρυξη της μελέτης αποτίμησης και ανασχεδιασμού θα πρέπει να 

προβλέπει αφενός ελάχιστη εμπειρία σε τέτοιες μελέτες και αφετέρου 

πριμοδότηση της εμπειρίας αυτής.

◼ Σε άλλη διάλεξη αναλύονται με λεπτομέρεια ορισμένες από τις έννοιες 

του ΚΑΝΕΠΕ που έχουν χρησιμοποιηθεί στην παρούσα διάλεξη.


