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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

(Ανεξαρτήτως Υλικού Κατασκευής)

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε ΤΟΥ ΕΑΚ

ΦΕΚ 350/17- 02 - 2016

Εφαρµόζεται ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. σε κάθε περίπτωση επέµβασης; 

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ από έλεγχο γενικού κριτηρίου

(ΚΑΝ.ΕΠΕ. ή ΕΚ8-3)

στις ειδικές περιπτώσεις επεµβάσεων

για

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ή ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ή συνδυασµός τους
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ΕΑΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

καταργήθηκε
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

(ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ – ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ) 

ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

(Ανεξαρτήτως Υλικού Κατασκευής)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΑΣΠ: 

ΦΕΚ 350/17- 02 - 2016

Οµάδα Μελέτης

Αναγνωστόπουλος Σταύρος (συντονιστής),

∆ρίτσος Στέφανος (συντονιστής),

Ζυγούρης Νικόλαος, 

Κόλιας Βασίλειος, 

Κωστίκας Χρήστος, 

Φαρδής Μιχάλης, 

Χρονόπουλος Μιλτιάδης.
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� ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΚΑΝ.ΕΠΕ., ΕΚ8-3 (ΕΝ 1998-3)ΟΜΑ∆Α Β

Αποτίµηση και

ανασχεδιασµός

ΕΑΚ2000, ΕΚΩΣ 2000, 

ΕΝ1990, ΕΝ1991, ΕΝ1992-1-1, ΕΝ1993-
1-1, ΕΝ1994-1-1, ΕΝ1995-1-1, ΕΝ1996-1-
1, ΕΝ1997-1, ΕΝ1998-1

ΟΜΑ∆Α Α

Σχεδιασµός νέων

κτιρίων
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� ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

(Για Αποτίµηση ή Επεµβάσεις)

Ικανοποίηση απαιτήσεων ΚΑΝ.ΕΠΕ. ή ΕΚ8-3

(α) Για χωρίς σεισµό, σύµφωνα µε τους Κανονισµούς Οµάδας Α

(β) Υπό σεισµικές δράσεις γίνεται µία αρχική προεκτίµηση

κατ’ εφαρµογή του ισχύοντος Κανονισµού της οµάδας Α

µε σεισµό σχεδιασµού ένα κατ’ εκτίµηση κλάσµα του

σεισµού σχεδιασµού των νέων κτιρίων και ακολουθεί

έλεγχος σύµφωνα µε τους Κανονισµούς της Οµάδας Β. 

∆ηλ. τελικός έλεγχος µαζί µε την προσθήκη κατά

ΚΑΝ.ΕΠΕ. ή ΕΚ8-3

Το τµήµα της προσθήκης θα σχεδιάζεται και θα ελέγχεται:

Για το υπάρχον

Αν γίνεται προσθήκη:
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∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ από έλεγχο γενικού κριτηρίου

στις ειδικές περιπτώσεις επεµβάσεων

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ή ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ή συνδυασµό τους

Προϋποθέσεις

� Το κτίριο δεν εµφανίζει “ενδείξεις σηµαντικής στατικής ανεπάρκειας”

� Η στατική µελέτη του υπάρχοντος έχει γίνει µε “πλήρη πρόβλεψη της

προσθήκης”, δηλ. όλοι οι όροφοι της προσθήκης έχουν συµπεριληφθεί

στο στατικό προσοµοίωµα της µελέτης του υπάρχοντος

Επιπλέον για Προσθήκες
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Ενδείξεις σηµαντικής στατικής ανεπάρκειας=

Εµφανείς βλάβες του φέροντος οργανισµού ή εµφανείς σοβαρές

αδυναµίες σχεδιασµού

Συνήθεις

� Μεγάλου εύρους ρωγµές >0,4~0,5 mm

� Σηµαντική µείωση του οπλισµού λόγω διάβρωσης

� Κοντά υποστυλώµατα χωρίς περίσφιγξη σε κρίσιµες θέσεις

� Σηµαντική µείωση τοιχοπληρώσεων σε γειτονικούς

ορόφους (π.χ. Πυλωτή) ή πολύ ασύµµετρη διάταξη τους σε

συνδυασµό µε έλλειψη κατακορύφων στοιχείων µε

σηµαντική δυσκαµψία (κίνδυνος σχηµατισµού µαλακού

ορόφου)

Σ. Η. ΔΡΙΤΣΟΣ 
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Κατηγορίες Κτιρίων

Οποιοδήποτε κτίριοΚατηγορία 4

Κτίρια που έχουν µελετηθεί µε τις “Πρόσθετες ∆ιατάξεις του

1984”, από Οπλισµένο Σκυρόδεµα και κατηγορίας

σπουδαιότητας Ι ή ΙΙ.

Κατηγορία 3

Κτίρια που έχουν µελετηθεί µε βάση

ΝΕΑΚ/ΝΕΚΩΣ (1992),  ΕΑΚ/ΕΚΩΣ (2000)

ΕΝ1998-1, ΕΝ1992-1-1, ΕΝ1993-1-1, ΕΝ1994-1-1, 
ΕΝ1995, ΕΝ1996

Κατηγορία 2

Κτίρια που έχουν µελετηθεί µε βάση τους Κανονισµούς της

Οµάδας Α, έτσι όπως ισχύουν σήµερα
Κατηγορία 1
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ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ

∆εν απαιτείται έλεγχος αν δεν προκαλούν από µόνες τους δυσµενείς

συνέπειες (π.χ. ∆εν είναι δυσµενής επίδραση αν έχει αλλάξει η σεισµική ζώνη)

ΠΙΘΑΝΕΣ ∆ΥΣΜΕΝΕΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

∆υσµενέστερη σεισµική απόκριση λόγω επιδείνωσης

της µη-κανονικότητας λόγω αλλαγής τοιχοπληρώσεων
∆υσµένεια ∆4

Αύξηση του συντελεστή σπουδαιότητας∆υσµένεια ∆5

Αλλαγή στατικού συστήµατος που φέρει οριζόντια

φορτία
∆υσµένεια ∆3

Αύξηση µαζών και εποµένως σεισµικών φορτίων∆υσµένειες ∆2

Αύξηση κατακόρυφων φορτίων∆υσµένεια ∆1
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∆υσµένεια ∆1: Αύξηση κατακόρυφων φορτίων

Όποιο φέρον στοιχείο επηρεάζεται, ελέγχεται µε κανονισµό της οµάδας Α και

τυχόν ανεπάρκειες αποκαθίστανται

∆υσµένειες ∆2 ή/και ∆5: Αύξηση σεισµικής δράσης σχεδιασµού µε ή

χωρίς αύξηση του συντελεστή σπουδαιότητας

Απαλλαγή εφόσον
v αρ ≤ρ όπου: ά

v

V

V

µετ

πριν

ρ =

οι τέµνουσες βάσης µετά και πριν την µετατροπή

� Για κτήρια κατηγορίας 1 και 2

� Για κτήρια κατηγορίας 3

. ίαρ βλ Π νακα

1,25αρ =

� Για κτίρια κατηγορίας 4, ∆ηλ: οποιαδήποτε κτίριο

1,05αρ =

, άV Vπριν µετ

Τιµές ρα
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ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ - ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Συνθήκη: 

ΠΙΝΑΚΑΣ

ά

v

V

V

µετ

α

πριν

ρ = ≤ρ

αρ

1,01,01,251,253

Κατηγορία Σπουδαιότητας

1,01,01,054

1,01,01,351,62

1,01,01,351,61

IVIIIIII
Κατηγορία Κτιρίων

Σ. Η. ΔΡΙΤΣΟΣ 
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∆υσµένεια ∆3: Αλλαγή Στατικού Συστήµατος

∆εν υπάρχει απαλλαγή

∆υσµένειες ∆4: Επιδείνωση µη Κανονικότητας λόγω Αλλαγής

Τοιχοπληρώσεων

Εφαρµόζεται το κριτήριο Γενικής Ισχύος: ∆ηλ. ΚΑΝ.ΕΠΕ. ή ΕΚ8-3

∆εν υπάρχει απαλλαγή

Εφαρµόζεται το κριτήριο Γενικής Ισχύος: ∆ηλ. ΚΑΝ.ΕΠΕ. ή ΕΚ8-3

π.χ. όπως ο έλεγχος δυσµενούς επιρροής τοιχοπληρώσεων κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. §§§§ 5.9.2

∆ηλ. 
. .

ά 1,15ορ ορ

µετ πρινδ ≤ δ σε κάθε όροφο και

άV 1,15Vµετ πριν≤ σε κάθε πρωτεύον κατακόρυφο στοιχείο

Έλεγχος επιδείνωσης µη κανονικότητας: Σύµφωνα µε ΚΑΝ.ΕΠΕ. ή ΕΚ8-1
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ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
Κατηγορία 1

Απαλλάσσονται χωρίς πρόσθετες (βλ. σελ.4) προϋποθέσεις

Κατηγορία 2

Απαλλάσσονται εφόσον αρ≤ρ όπου: g,n

1 g,ε

α
ρ=

γ α

g,nα

1 g,εγ α

= η τιµή της εδαφικής επιτάχυνσης σχεδιασµού (σήµερα) µε γι=1,0 αλλά

βάση τον ΕΚ-8 να ληφθεί τιµή S=1,0 για εδάφη Β ή C

= η τελική τιµή της εδαφικής επιτάχυνσης σχεδιασµού που έχει ληφθεί στη

µελέτη

Αν δεν ικανοποιείται µπορεί να περιοριστεί ο αριθµός των ορόφων της

προσθήκης και να ικανοποιείται η σχέση:                όπου
v αρ ≤ρ

v n eV / Vρ =

Vn, Ve οι τέµνουσες στη βάση του κτιρίου για τιµές εδαφικών επιταχύνσεων αg,n και

γιαg,ε αντίστοιχα

ρα
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ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
Κατηγορία 3

Απαλλάσσονται εφόσον
v 1,25ρ ≤ όπου:

Vn, η τέµνουσα στη βάση του κτιρίου µετά την προσθήκη υπολογιζόµενη για εδαφική

επιτάχυνση αg,n σύµφωνα µε τον ισχύοντα σήµερα κανονισµό της οµάδας Α και τιµή

q=2.3

v n e,uV / Vρ =

Ve,u=1.75 Ve, όπου Ve η τέµνουσα στη βάση του κτιρίου (για συνολική επιτάχυνση

γιαg,ε ) όπως έχει υπολογιστεί κατά την µελέτη του υπάρχοντος (µε τις τότε

ισχύουσες σεισµικές και µη σεισµικές δράσεις) 

Κατηγορία Σπουδαιότητας

--1,251,253

1,01,01,351,62

∆εν ελέγχεται1

IVIIIIII
Κατηγορία Κτιρίων

ί αΠ νακας ρ
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ

Κατηγορία 1 και 2

� Σύµφωνα µε τον ίδιο Κανονισµό που έχει µελετηθεί το υφιστάµενο

Εφόσον έχει τεκµηριωθεί η απαλλαγή του υφισταµένου από

τον έλεγχο γενικού κριτηρίου

Κατηγορία 3

� Στατικό σύστηµα της πρόβλεψης

� Σεισµός όπως για

� Έλεγχος/όπλιση σύµφωνα µε Κανονισµούς Οµάδας Α

nV

Σ. Η. ΔΡΙΤΣΟΣ 
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ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ και συγχρόνως ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ

2) v αρ ≤ρ

1) Ελέγχονται αν ικανοποιούνται οι συνθήκες απαλλαγής για δυσµένειες ∆1, ∆3, ∆4 

όπου ά

v

V

V

µετ

πριν

ρ =

άVµετ
τέµνουσα βάσης στο κτίριο µετά την µετατροπή και την

προσθήκη υπολογιζόµενη για εδαφική επιτάχυνση αg,n

Vπριν
τέµνουσα βάσης στο κτίριο µε την προσθήκη (αλλά όχι µε την µετατροπή) 

υπολογιζόµενη για εδαφική επιτάχυνση γιαg,ε , όπως δηλαδή στην
περίπτωση που υπάρχει µόνο προσθήκη

Vπριν = Ve για κατηγορίες κτιρίων 1 και 2 ή Ve,u για κατηγορίες κτιρίων 3

Για κτίρια κατηγορίας 1 ή 2 ή 3

και αρ Σύµφωνα µε τον Πίνακα για κτίρια κατηγ. 1, 2 και 3 (όχι για 4) 

181818

wwwwww..episkevesepiskeves..civilcivil..upatrasupatras..grgr

Ανάρτηση

Σ. Η. ΔΡΙΤΣΟΣ 

 
 
Σ. Η. ΔΡΙΤΣΟΣ




