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ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Για μελέτη προσθήκης ορόφου επί υπάρχοντος κτιρίου εφαρμόζονται οι διατάξεις 

του ΚΑΝ.ΕΠΕ. ή το Παράρτημα Ε του ΕΑΚ;  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

� Μετά την δημοσίευση του ΦΕΚ 350/17-02-2016:  Ισχύουν τα αναφερόμενα στο 

ΦΕΚ 350/17-02-2016. 

� Πριν  την δημοσίευση του ΦΕΚ 350/17-02-2016, η άποψη ήταν η εξής:    

Η Επιτροπή που έχει συσταθεί στον ΟΑΣΠ για την υποστήριξη του ΚΑΝ.ΕΠΕ., σε 

σχετικό έγγραφό της προς το ΣΠΜΕ αναφέρει ότι: 

Υπό το σημερινό νομικό καθεστώς, το θέμα προσθηκών που δεν είναι στατικά 

ανεξάρτητες από το υφιστάμενο κτίριο (π.χ. προσθήκες καθ’ ύψος) καλύπτεται από 

δύο αντιφατικά ως προς το θέμα κανονιστικά κείμενα, δηλ. (i) το νεώτερο, 

ορθολογικότερο και ασφαλέστερο ΚΑΝ.ΕΠΕ. (2012) και (ii) το παλαιότερο 

Παράρτημα Ε του Ε.Α.Κ.. Επομένως, κατά τη γνώμη της Επιτροπής, εφαρμόζονται οι 

νεώτερες και ασφαλέστερες διατάξεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ., το δε Παράρτημα Ε του Ε.Α.Κ. 

οφείλει να καταργηθεί άμεσα. 

Επισημαίνεται δε ότι οι αμεσότερες οικονομικές ανάγκες της παρούσας γενιάς, 

έχουν ήδη ληφθεί υπόψη στις πρόνοιες του ΚΑΝ.ΕΠΕ.. Συγκεκριμένα, για κτίρια 

ορισμένων κατηγοριών επιτρέπεται η αποτίμηση και ο σχεδιασμός των επεμβάσεων 

με βάση λιγότερο απαιτητικούς στόχους, δηλαδή λαμβάνοντας υπόψη: 

- Στάθμη επιτελεστικότητας μέχρι και ‘Γ’ και  

- Συχνότερο / ασθενέστερο σεισμό (πιθανότητα υπέρβασης 50% εντός της      

50-ετίας, βλ. παρ. 2.2.1 του ΚΑΝ.ΕΠΕ.) 

Προφανώς η Δημόσια Αρχή πρέπει να ορίσει τις κατηγορίες των κτιρίων στα οποία 

θα επιτραπούν τέτοιες χαμηλότερες απαιτήσεις. Η Επιτροπή έχει εισηγηθεί (βλ. 

σχετική εισήγηση στη συνέχεια). 

Συμπερασματικά, σχετικά με το Παράρτημα Ε του Ε.Α.Κ. και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ., 

αναφέρεται ότι: 

1) Αυτή τη στιγμή είναι σε ταυτόχρονη ισχύ ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και το Παράρτημα Ε του 

Ε.Α.Κ.. 

2) Τα ανωτέρω δύο κανονιστικά κείμενα δεν είναι συμβατά μεταξύ τους. 

3) Η λήψη απόφασης εναπόκειται στην “Διοίκηση”, που κατά την άποψη της 

Επιτροπής πρέπει να είναι άμεση και να ορίζει ότι:  
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«Καταργείται το Παράρτημα Ε του Ε.Α.Κ. και εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

ΚΑΝ.ΕΠΕ.».  

Ακόμα και αν η “Διοίκηση” κρίνει διαφορετικά, π.χ. ότι “μετά την ισχύ του ΚΑΝ.ΕΠΕ. 

διατηρείται σε ισχύ το Παράτημα Ε του Ε.Α.Κ. για τις ειδικές περιπτώσεις που εκεί 

αναφέρονται”, θα πρέπει να εκδοθεί άμεσα η σχετική απόφαση για να είναι σαφές 

το κανονιστικό πλαίσιο για το θέμα.  

Πάντως σε κάθε περίπτωση, εφόσον απαιτηθούν επεμβάσεις, η μελέτη θα πρέπει 

να γίνεται με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.. 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ  
 

ΑΠΟΨΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ. 

Οι αποδεκτοί στόχοι αποτίμησης ή ανασχεδιασμού του φέροντος οργανισμού 

υφισταμένων κτιρίων, που προβλέπονται στην § 2.2 του ΚΑΝ.ΕΠΕ. ορίζονται 

ανάλογα με την κατηγορία σπουδαιότητας του κτιρίου ως εξής:  

 

Κατηγορία Σπουδαιότητας Στόχοι  

I Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2 

II Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1 

III Α1, Α2, Β1 

IV Α1, Α2, Β1 
 

Οι παραπάνω κατηγορίες σπουδαιότητας ορίζονται: 

Κατηγορία 

Σπουδαιότητας 

 

I 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 

III 
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IV 

 

 

 

 

 

 

Οι συντελεστές σπουδαιότητας γΙ λαμβάνονται υπ’ όψιν σε συμφωνία με τον ΕΚ8-1 

και είναι για τις κατηγορίες I, II, III και IV   0.8 ,     1.0 ,     1.2 και 1.4 αντίστοιχα.  

 

Πάντως η σχετική άποψη της ΔΟΚΚ σε σχετικό έγγραφο της προς τον ΣΠΜΕ είναι ότι 

μέχρι σήμερα είναι σε ταυτόχρονη ισχύ ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και το παράτημα Ε του ΕΑΚ, ενώ 

εκκρεμεί σχετική απόφαση με την οποία θα διευκρινίζεται το κανονιστικό πλαίσιο 

για το εν λόγω θέμα. Επίσης ότι ο ΚΑΝΕΠΕ εφαρμόζεται σε περίπτωση που από τον 

έλεγχο του υφιστάμενου κτιρίου βάσει του ΕΑΚ/2000 προκύψει ανάγκη ενίσχυσης 

αυτού.  

 


