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Το παρόν κείμενο προσχεδίου για την σύνταξη Αντισεισμικού Κτηριοδομικού 

Κανονισμού (Αρχές – Περιεχόμενα) συνετάγη την περίοδο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 

2016 από την Ομάδα Εργασίας του ΕΜΠ αποτελούμενη από τους : Κων/νο Τρέζο, 

Μιλτιάδη Χρονόπουλο και Ιωάννη Ψυχάρη. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

1. Εισαγωγή (Σκοπός – Αντικείμενο) 
2. Βασικές αρχές 
3. Φέροντα και μή φέροντα συστήματα 
4. Διάκριση κτηρίων 

α. Ανάλογα με το υλικό κατασκευής του φέροντος οργανισμού 
β. Ανάλογα με την χρήση 
γ. Ανάλογα με την σπουδαιότητα 

5. Αρμοί 
6. Περίβλημα / Κέλυφος 

α. Υαλοστάσια 
β. Επενδύσεις 
γ. Τοιχοπληρώσεις, προκατασκευασμένα φατνώματα 
δ. Κουφώματα/ανοίγματα 
ε. Καμινάδες 
στ. Η/Μ στο δώμα 
ζ. Εξωτερικά κλιμακοστάσια 
η. Πινακίδες 
θ. Θερμοπροσόψεις 

7. Εσωτερικά μή φέροντα και λοιπά στοιχεία 
α. Τοιχοπληρώσεις 
β. Ελαφρά διαχωριστικά 
γ. Κουφώματα / ανοίγματα 
δ. Ψευδοροφές, φωτιστικά και κλιματιστικά σώματα  
ε. Λοιπά στοιχεία: πατάρια κλπ. 

8. Ηλεκτρομηχανολογικά στοιχεία 
α. Δίκτυα /  εγκαταστάσεις 
β. Ανελκυστήρες 
γ. Κυλιόμενοι διάδρομοι, κυλιόμενες κλίμακες 

9. Εξοπλισμός – περιεχόμενο 
10. Οδεύσεις – Έξοδοι διαφυγής 

α. Γενικά 
β. Χαρακτηριστικά 
γ. Προσβάσεις διαφυγής – Μέτρηση μηκών 
δ. Προστατευμένη οδός διαφυγής 

11. Περιοδική επιθεώρηση – Συντήρηση, ορθή χρήση  
12. Παραπομπές 

α. Βιβλιογραφία 
β. Νομοθεσία 
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Παράρτημα I. Μέτρα ασφαλείας (πρόσθετα έναντι σεισμού) κατά την διάρκεια 
κάθε είδους οικοδομικών εργασιών 

Παράρτημα II. Ειδικές διατάξεις ανάλογα με το υλικό κατασκευής του Φέροντος 
οργανισμού (χάλυβας, ξύλο ή φέρουσα τοιχοποιία) 

Παράρτημα III. Πρόσθετες διατάξεις για υφιστάμενα κτήρια 
Παράρτημα IV. Πρόσθετες διατάξεις για οδεύσεις / εξόδους διαφυγής σε 

περίπτωση πυρκαγιάς 
Παράρτημα V. Πρόσθετες διατάξεις για ΑΜΕΑ 
Παράρτημα VI. Αντισεισμικός σχεδιασμός κτηριοδομικών στοιχείων, αρχές 

υπολογισμού και διατάξεως μέσων σύνδεσης.  
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1. Εισαγωγή 
Το παρόν κείμενο αποτελεί ένα πρώτο προσχέδιο για την σύνταξη ενός 

Κτηριοδομικού Αντισεισμικού Κανονισμού, χωρίς να αποτελεί, ούτε καν, ένα 

προσχέδιο Κανονισμού. Έτσι, δόθηκε έμφαση σε θέματα γενικών αρχών καθώς και 

στα αναλυτικά περιεχόμενα που θα πρέπει να περιέχει ένας κτηριοδομικός 

αντισεισμικός Κανονισμός  για τον σχεδιασμό και για την διαμόρφωση των 

κτηριοδομικών στοιχείων. Ο Κανονισμός θα συνταχθεί σε μελλοντική φάση από 

διευρυμένη επιτροπή η οποία, λόγω της πολυπλοκότητας και της διακλαδικότητας 

του θέματος, πρέπει να απαρτίζεται από μηχανικούς και τεχνικούς πολλών 

ειδικοτήτων όπως π.χ. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, 

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί κλπ.. 

Στον Κανονισμό αυτό παρουσιάζονται οι βασικές απαιτήσεις και διατάξεις  οι 

οποίες ρυθμίζουν την κατασκευή κτηριακών έργων, τόσο στο σύνολό-τους όσο και 

στα επιμέρους στοιχεία-τους, έτσι ώστε να παρουσιάζουν ικανοποιητική αντίσταση 

στις σεισμικές δράσεις. 

Ό,τι αφορά τον σχεδιασμό και την διαστασιολόγηση του φέροντος οργανισμού των 

κτηρίων καλύπτεται από τους ισχύοντες Αντισεισμικούς Κανονισμούς: Ευρωκώδικας 

8 μέρος 1 (ΕΝ1998.1) και Νέος Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (ΝΕΑΚ). Το 

παρόν κείμενο αναφέρεται κυρίως στα μή φέροντα στοιχεία ενός κτηρίου. 

Ο Κανονισμός αυτός εφαρμόζεται παράλληλα με τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό 

(ΓΟΚ) [40] και τον Κτηριοδομικό Κανονισμό [37[ συμπληρώνοντάς-τους με την 

επίδραση του σεισμού στον σχεδιασμό και στην μόρφωση των μη φερόντων 

στοιχείων ενός κτηρίου. 

Για την σύνταξη του παρόντος ελήφθησαν υπόψη: 

• Η προγενέστερη σχετική έρευνα του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας 

του ΕΜΠ [1] 

• Οι σχετικοί κανονισμοί και κατασκευαστικές πρακτικές των  ΗΠΑ [2-15], 

Καναδά [16, 17], Νέας Ζηλανδίας [18-20]. 

Μια ενδεικτική καταγραφή των κτηριοδομικών στοιχείων φαίνεται στον Πίνακα 1 

(από το [16]). 
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Table 1. Representative List of Non- Structural Components 

Building 
Exterior 

 

Appendages: 
 

Entrance canopies, overhangs, porches, balconies, and parapets 
Roof-mounted mechanical units and signs 
Walkways 

Enclosures: Exterior non-bearing walls (precast, masonry etc.) 
Exterior infill walls 
Veneer attachments (masonry, wood, stone etc.) 
Glazing 

Building 
Interior 

 

Partitions: 
(see also 
Building 
Contents) 

Stairs and shafts 
Horizontal exits 
Corridors 
Fire separation partitions 

Ceilings: Fire rated and non-fire rated 
Doors: Room-to-hallway doors 

Fire doors 
Lobby doors and glazing 
Windows and curtain walls 
Atrium spaces and skylights 
Glass elevator enclosures 

Lighting: Light fixtures 
Emergency lighting 

Emergency: Emergency electrical system 
Fire and smoke detection system 
Fire suppression systems (sprinkler) 
Smoke removal systems 
Signage 

Mechanical: Large equipment including chillers, heat pumps, boilers, furnaces, fans 
Smaller equipment including room air conditioning or heating units 
Suspended equipment 
Tanks, heat exchangers, and pressure vessels 
Utility and service interfaces 
Ducts and diffusers 
Piping distribution pumps, sprinklers, gas piping 
Elevators 

Electrical: Communications systems 
Electrical bus ducts and primary cable systems 
Electrical motor control centers, transformers, and switch gear 
Generators, uninterrupted power supplies (UPS) 

Building 
Contents 

 

 Demountable partitions 
Filing cabinets, bookcases and library shelving 
Desktop computers 
Decorations and artwork 
Photocopiers and vending machines 
Refrigerators, microwave ovens, coffee machines in kitchen areas 
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Σκοπός του Κανονισμού αυτού είναι να εξασφαλίσει ότι τα κτηριακά έργα και τα 

κτηριοδομικά στοιχεία-τους θα ικανοποιούν τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας, 

υγείας, λειτουργικότητας, οικονομίας, προστασίας του περιβάλλοντος και 

εξοικονόμησης ενέργειας ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις της σεισμικής δράσεως 

τόσο κατά την διάρκεια του σεισμού όσο και αμέσως μετά. Βασική επιδίωξη είναι 

να εξασφαλισθεί η κατάλληλη σεισμική επιτελεστικότητα έτσι ώστε: 

• Να αποτρέπονται απώλειες ζωής και σοβαροί τραυματισμοί 

• Να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα κρίσιμων εγκαταστάσεων 

• Να ελαχιστοποιείται, όσο είναι πρακτικώς εφικτό, το κόστος επισκευής 

φερόντων και μή φερόντων στοιχείων. 

Για την επίτευξη των στόχων αυτών ο σχεδιασμός αποσκοπεί  

• στην αποφυγή καταρρεύσεως του φέροντος οργανισμού υπό την δράση 

πολύ σπάνιας σεισμικής δράσεως 

• στον έλεγχο των βλαβών φερόντων και μή φερόντων δομικών στοιχείων οι 

οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμούς, μεγάλες 

οικονομικές απώλειες και απώλεια λειτουργικότητας υπό την επίδραση 

λιγότερο σπάνιων ή συχνών σεισμικών δράσεων. 

Ο Κανονισμός αυτός θέτει τις βασικές απαιτήσεις για μια σωστή και ασφαλή 

κατασκευή του κτηρίου ή των επιμέρους τμημάτων αυτού υπό την δράση του 

σεισμού, ορίζει τις αρχές με τις οποίες ικανοποιούνται οι απαιτήσεις, και προτείνει 

κανόνες εφαρμογής. 

Για την επίτευξη αυτών των στόχων του σχεδιασμού απαιτείται τα φέροντα και μή 

φέροντα στοιχεία να έχουν επαρκή αντοχή, στερέωση/αγκύρωση καθώς και 

ικανότητα μετακινήσεων κατά την διάρκεια του σεισμού.  

Ο βαθμός στον οποίο είναι δυνατόν να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί εξαρτάται από 

ένα μεγάλο πλήθος παραγόντων όπως η μορφή του δομητικού συστήματος, τα 

υλικά κατασκευής και η εν γένει ποιότητα κατασκευής. Επιπλέον οι μεγάλες 

αβεβαιότητες της σεισμικής δράσεως (ένταση και διάρκεια) καθώς και το 

ενδεχόμενο δυσμενούς αλληλεπίδρασης του φέροντος οργανισμού με τα μή 

φέροντα στοιχεία ή με άλλες γειτονικές κατασκευές ενδέχεται να μην επιτρέψουν 
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την πλήρη επίτευξη των στόχων. Υπό την δράση του σεισμού σχεδιασμού, όπως 

αυτός ορίζεται στους (ΕΝ1998.1 ή ΝΕΑΚ), είναι σχεδόν βέβαιον πως θα προκληθούν 

βλάβες σε φέροντα και μή φέροντα στοιχεία.   
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2. Βασικές αρχές 
Βασικές αρχές που διέπουν την Α/Σ συμπεριφορά των κάθε είδους κτηριοδομικών 

στοιχείων είναι: 

• Ο κατάλληλος σχεδιασμός τους (περιλαμβανομένων και των υπολογισμών),  

• Η κατάλληλη διαμόρφωσή τους (γενικώς αλλά και όσον αφορά 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες) και  

• Η πρόβλεψη για ορθή χρήση, περιοδική επιθεώρηση και συντήρηση (τόσο εν 

χρόνω όσο και μετά από έναν ισχυρό σεισμό). 

Σχετικώς, και αναλόγως του κτηρίου σε συνδυασμό με τα κτηριοδομικά του 

στοιχεία, ενδέχεται να απαιτείται ή να επιβάλλεται η συνεργασία Μηχανικών 

διαφόρων ειδικοτήτων και για το σχεδιασμό/την διαμόρφωση και για την 

επιθεώρηση/συντήρηση (με κατάλληλα «πρωτόκολλα» και τήρηση αρχείου). Στην 

στατική και Α/Σ μελέτη του κτηρίου πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες αναφορές για 

το σύνολο των κτηριοδομικών στοιχείων, ενώ το σύνολο των παραδοχών, 

υπολογισμών, σχεδίων γενικής διατάξεως και λεπτομερειών, τεχνικών εκθέσεων 

κλπ. πρέπει να συνιστούν ιδιαίτερη μελέτη η οποία θα συμπληρώνει και θα 

ολοκληρώνει τις υπόλοιπες μελέτες του κτηρίου. 

Στον παρόντα Κανονισμό, δίνονται κριτήρια και κανόνες για την ικανοποίηση των 

ανωτέρω βασικών αρχών για «ομάδες» κτηριοδομικών στοιχείων όπως τα 

αρχιτεκτονικά, τα στοιχεία Η/Μ κλπ., ενώ δίνεται έμφαση σε θέματα 

οδεύσεων/εξόδων διαφυγής σε περίπτωση σεισμού και πυρκαγιάς. Οι διατάξεις του 

Κανονισμού συμπληρώνουν και ολοκληρώνουν αντίστοιχες διατάξεις των 

συνισχυόντων κανονισμών:  Α/Σ Κανονισμού, ΓΟΚ, Κτηριοδομικός Κανονισμός και 

Κανονισμός Πυροπροστασίας.  

Στον Πίνακα 2, παρουσιάζεται ενδεικτική ταξινόμηση κτηριοδομικών στοιχείων 

αναλόγως της ευαισθησίας έναντι διαφορικών μετακινήσεων ή επιταχύνσεων υπό 

σεισμό (από το [15] το οποίο παραπέμπει στο HAZUS 99 taxonomy of building 

nonstructural components and contents). 
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Πίνακας 2. Σεισμική ταξινόμηση κτηριοδομικών στοιχείων [15]. 
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3. Φέροντα και μή φέροντα συστήματα 
Κάθε κτήριο διαμορφώνεται από τον φέροντα οργανισμό (με διάφορα υλικά 

κατασκευής), τον οργανισμό πληρώσεως (π.χ. τοιχοπληρώσεις, στοιχεία ξηράς 

δόμησης, υαλοστάσια), λοιπά κτηριοδομικά στοιχεία (π.χ. κλιμακοστάσια, 

καμινάδες κλπ.) και τα δίκτυα (Η/Μ, ύδρευση, αέριο, κλιματισμός κλπ.). Τα θέματα 

του φέροντος οργανισμό του κτηρίου καλύπτονται από τον Α/Σ Κανονισμό, ενώ τα 

θέματα όλων των υπολοίπων κτηριοδομικών στοιχείων θα πρέπει να καλύπτονται 

από τον παρόντα κτηριοδομικό Κανονισμό με κατάλληλες συμπληρώσεις των 

σχετικών ισχυόντων Κανονισμών. Αναπόφευκτα, τα κτηριοδομικά στοιχεία ενός 

κτηρίου, ως άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένα με τον φέροντα οργανισμό του κτηρίου 

«ακολουθούν» την συμπεριφορά του, υφίστανται τις μετακινήσεις του και, αμέσως 

ή εμμέσως, τις επιπτώσεις των βλαβών του.  

Για ιδιαίτερα κτηριοδομικά στοιχεία μπορεί να προβλέπεται διαφορετική στάθμη 

επιτελεστικότητας (βαθμός και έκταση βλαβών), μικρότερη ή μεγαλύτερη από ό,τι 

του φέροντος οργανισμού (η οποία για συνήθη νεοσχεδιαζόμενα κτήρια είναι αυτή 

της προστασίας ζωής, με αποδοχή σημαντικών και εκτεταμένων βλαβών του 

φέροντος οργανισμού). Ενδεικτικώς π.χ. σε ένα κτήριο του οποίου ο φέρων 

οργανισμός έχεις σχεδιασθεί για στάθμη προστασίας ζωής: 

• Τα μή φέροντα στοιχεία των οδεύσεων και εξόδων διαφυγής θα πρέπει να 

σχεδιάζονται και να διαμορφώνονται για άμεση λειτουργικότητα 

(ελαχιστοποίηση των βλαβών) υπό τον σεισμό σχεδιασμού. Ομοίως για 

δεξαμενές εύφλεκτων ή τοξικών υλικών. 

• Αντιθέτως τα ψευδοδάπεδα, ορισμένες εσωτερικές τοιχοπληρώσεις ή 

ορισμένα δευτερεύοντα δίκτυα (π.χ. κάμερες ασφαλείας,) θα μπορούσαν να 

σχεδιάζονται για βαριές καθολικές βλάβες. 

 

Σχετικώς στο παρόν κεφάλαιο του Κανονισμού θα πρέπει σαφώς και λεπτομερώς να 

αναφέρονται και να κατηγοριοποιούνται όλα τα μή φέροντα και κτηριοδομικά 

στοιχεία των κτηρίων τα οποία υπόκεινται στις προβλέψεις και διατάξεις του 

Κανονισμού. 
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4. Διάκριση κτηρίων 
Για τον σκοπό του παρόντος Κανονισμού τα κτήρια μπορούν να διακριθούν, από 

σεισμική άποψη, ανάλογα με το υλικό κατασκευής του φέροντος οργανισμού, με 

την χρήση και με την σπουδαιότητα.  

Σε ιδιαίτερη παράγραφο του Κανονισμού θα παρουσιάζονται με σαφήνεια οι 

διατάξεις που θα ισχύουν σε περίπτωση σεισμικά μονωμένων κτηρίων. 

α. Ανάλογα με το υλικό κατασκευής του φέροντος οργανισμού 

Παρόλο που ο παρών κτηριοδομικός Κανονισμός αφορά το σύνολο των κτηρίων και 

των κτηριοδομικών τους στοιχείων, εντούτοις τα βασικά κείμενα θα αφορούν 

συνήθη νέα κτήρια από ωπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ θα υπάρχουν κατάλληλα 

παραρτήματα: 

• Με πρόσθετες διατάξεις για κτήρια από χάλυβα, ξύλο ή φέρουσα τοιχοποιία 

• Με ιδιαίτερες διατάξεις για υφιστάμενα κτήρια 

β. Ανάλογα με την χρήση 

Θα χρησιμοποιηθούν και θα ενοποιηθούν οι ορισμοί και οι προβλέψεις κατά τους 

συνισχύοντες Κανονισμούς (ΓΟΚ, κτηριοδομικός, Α/Σ, Ευρωκώδικας 1) έτσι ώστε η 

διάκριση και κτηρίων και κτηριοδομικών στοιχείων να είναι σαφής και λεπτομερής 

όσον αφορά τις απαιτήσεις κατά τις βασικές αρχές του παρόντος Κανονισμού.  

γ. Ανάλογα με την σπουδαιότητα 

Ανάλογα με την σπουδαιότητα και την επικινδυνότητα  θα εξειδικεύονται οι 

απατήσεις για τον σχεδιασμό, την διαμόρφωση, την ορθή χρήση, την επιθεώρηση, 

την συντήρηση κλπ. 
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5. Αρμοί 
Βασική παράμετρος της αξιόπιστης και προβλέψιμης συμπεριφοράς ενός κτηρίου 

είναι και το θέμα των αρμών μεταξύ κτηρίων είτε πρόκειται για διαφορετικές 

ιδιοκτησίες (εξωτερικοί αρμοί) είτε πρόκειται για την ίδια ιδιοκτησία (εσωτερικοί 

αρμοί). 

 Ο Κανονισμός θα πρέπει να διευκρινίζει τα θέματα εύρους των αρμών:  

• Σε σχέση με την διάταξη κτηριοδομικών στοιχείων (π.χ. θερμομόνωση) και 

την κάλυψη του αρμού, ενώ ειδικότερα για εσωτερικούς αρμούς θα πρέπει 

να υπάρχουν προβλέψεις όσον αφορά την διάταξή-τους (σε κάτοψη και 

καθύψος) αλλά και την επίδραση-τους σε κτηριοδομικά στοιχεία, δίκτυα, 

εγκαταστάσεις κλπ.  

• Σε σχέση με την παρουσία ή μη γειτονικών κτηρίων, την ανισοσταθμία 

πλακών και άλλα θέματα διαμόρφωσης. 

Τα υλικά και τα συστήματα σφραγίσεως και καλύψεως των αρμών πρέπει να είναι 

κατάλληλα σχεδιασμένα και να παρουσιάζονται στα σχέδια του κτηρίου. 

Τέλος, και επειδή ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός ΕΝ 1998-1 παρουσιάζει 
(ομολογουμένως) ελλείψεις όσον αφορά το θέρμα εύρους των αρμών θα πρέπει 
μάλλον να υπάρξουν κατάλληλες συμπληρώσεις με βάση τις διατάξεις του 
Ελληνικού Κανονισμού ΝΕΑΚ.  
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6. Περίβλημα / Κέλυφος 
Βασική «ομάδα» κτηριοδομικών στοιχείων ενός κτηρίου σε σχέση με τον σεισμό 

είναι τα στοιχεία του περιβλήματος/κελύφους, τόσο καθεαυτά όσο και σε σχέση με 

την ευρύτερη περιοχή του κτηρίου (διπλανά κτήρια, διερχόμενος πληθυσμός, 

δίκτυα πόλεως ,σταθμευμένα οχήματα κλπ.). 

Για ιδιαίτερες ομάδες κτηριοδομικών στοιχείων του περιβλήματος, όπως π.χ. 

ορθομαρμαρώσεις, πλινθεπενδύσεις, τοιχοπληρώσεις, προκατασκευασμένα 

φατνώματα κλπ., ενδέχεται η μάζα και η δυσκαμψία τους να δημιουργούν 

προβλήματα αλληλεπίδρασης με τον φέροντα οργανισμό του κτηρίου και έτσι να 

απαιτείται ιδιαίτερη μελέτη των ενδεχόμενων επιπτώσεων σε όρους δυνάμεων ή 

και μετακινήσεων. 

α. Υαλοστάσια 

Τα υαλοστάσια μπορούν να διακριθούν σε εμφατνωμένα και σε εξωτερικά συνεχή 

πετάσματα (σε επαφή ή σε απόσταση από τον φέροντα οργανισμό) πέραν της 

χρήσεως-τους και ως προστεγασμάτων (βλ. Σχήμα 1 [18]). Πρέπει να σχεδιάζονται 

αντισεισμικώς σε εκτός και εντός επιπέδου συμπεριφορά. Ιδιαίτερη προσοχή θα 

πρέπει να δίνεται στις σχετικές μετακινήσεις που επιβάλλονται από τον φέροντα 

οργανισμό και στην δυνατότητα συμβατότητας παραμορφώσεων με τις κάθε είδους 

στηρίξεις, εδράσεις κλπ. 

Αναλόγως του είδους, του μεγέθους και του τρόπου στήριξης των υαλοστασίων θα 

πρέπει να προβλέπονται κατάλληλοι ενισχυμένοι ή οπλισμένοι υαλοπίνακες ή και η 

λήψη άλλων μέτρων προς αποφυγή θραύσεων και καταπτώσεων (βλ. Σχήμα 1) [18].  
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Σχήμα 1. Widespread damage to a glass ceiling system From [18], H. Ferner, M. 
Wemyss, A. Baird & A. Beer, Seismic performance of non-structural elements within 
buildings  
 

β. Επενδύσεις: Ορθομαρμαρώσεις, πλινθεπενδύσεις και λοιπές 

επενδύσεις όψεων 

Τα στοιχεία αυτά μπορούν να διακριθούν σε εμφατνωμένα και σε εξωτερικά 

πετάσματα. Κατά περίπτωση θα πρέπει να προβλέπεται κατάλληλος σχεδιασμός και 

διάταξη. Παράμετροι για τον σχεδιασμό και την διάταξη των επενδύσεων είναι τα 

υλικά, το σύστημα στερέωσης και το πάχος της επένδυσης. Για τον σχεδιασμό τους 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η δυναμική συμπεριφορά κυρίως για την εκτός 

επιπέδου καταπόνηση καθώς η επιβάρυνση (γενική και τοπική) του φέροντος 

οργανισμού από την πρόσθετη μάζα των επενδύσεων. 

γ. Τοιχοπληρώσεις και προκατασκευασμένα φατνώματα. 

Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται κατ’ αρχήν εμφατνωμένα ενώ αν είναι εξωτερικά 

υπάγονται στα περί επενδύσεων.  

Ειδικώς για τις τοιχοπληρώσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις από τον Α/Σ Κανονισμό 

τόσο όσο τις αφορά καθεαυτές όσο και σχετικώς με την επιρροή τους στον φέροντα 

οργανισμό (γενική ή τοπική) (και αναλόγως με το υλικό κατασκευής του φέροντος 

οργανισμού: ωπλισμένο σκυρόδεμα, χάλυβας, τοιχοποιία ή ξύλο). 
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Θα γίνονται αναφορές στις σχετικές διατάξεις του Α/Σ Κανονισμού και θα 

εξειδικεύονται τα θέματα σχεδιασμού και διαμόρφωσης (βλ. και σχετικές διατάξεις 

του ΚΑΝΕΠΕ). 

Για τις τοιχοπληρώσεις θα υπάρχουν προβλέψεις τόσο για  

μονόστρωτους/συμπαγείς κατά το πάχος τοίχους όσο και για δίστρωτους (με δύο 

τοίχους και συνεχές κενό) ενώ θα δίνονται διατάξεις και για υαλόπλινθους (με 

ιδιαιτέρως ψαθυρή συμπεριφορά) και για τσιμεντόλιθους. 

δ. Κουφώματα/ανοίγματα 

Για τα ανοίγματα (σε μη φέροντες τοίχους) θα δίνονται στοιχεία για την διάταξή 

τους και τις διαστάσεις τους, σε συνδυασμό με απαιτήσεις για την ενίσχυση της 

περιμέτρου τους. Κατά τον σχεδιασμό των κουφωμάτων, της στηρίξεως και της 

λειτουργίας τους θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ασφάλεια (υπό σεισμό) 

προσώπων, οχημάτων, αγαθών κλπ. έξω από το κτήριο και κοντά σε αυτό. 

Σχετικώς κατάλληλες αναφορές και παραπομπές θα υπάρχουν και στο Κεφάλαιο 10 

και στο Παράρτημα IV περί οδεύσεων/εξόδων διαφυγής. 

ε. Καμινάδες 

Θα σχεδιάζονται και θα διαμορφώνονται (κατασκευαστικώς) καταλλήλως προς 

περιορισμό των σεισμικών βλαβών, είτε πρόκειται για καμινάδες επί των όψεων 

του κτηρίου (με στερέωση πάνω σε στοιχεία του σκελετού ή σε τοιχοπληρώσεις) 

είτε πρόκειται για καμινάδες στο δώμα ή στη στέγη του κτηρίου. 

Σχετικώς απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή (και λήψη μέτρων) για τα ελεύθερα ύψη των 

καμινάδων, αναλόγως του ύψους και του υλικού/συστήματος κατασκευής. 

Για ελεύθερα ύψη άνω των (π.χ.) 3.0m θα είναι υποχρεωτική η σύνταξη και η 

υποβολή μελέτης με παραδοχές, υπολογισμούς, σχέδια κλπ. 

στ. Η/Μ στο δώμα 

Πέραν των γενικών σχετικών προβλέψεων και διατάξεων, βλ. Κεφάλαιο 8, τα υπόψη 

στοιχεία θα σχεδιάζονται και θα διαμορφώνονται ως προσαρτήματα του κτηρίου 

(βλ. και Παράρτημα VI), τόσο καθεαυτά όσο και σχετικώς με τις συνδέσεις, 

στερεώσεις, αγκυρώσεις στον φέροντα οργανισμό. 
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Για ιδιαιτέρως βαριές εγκαταστάσεις (μεταξύ των οποίων και οι κολυμβητικές 

δεξαμενές) ή επικίνδυνα στοιχεία (εύφλεκτα ή τοξικά υλικά) θα πρέπει να 

προβλέπεται αυξημένη σεισμική προστασία, με κατάλληλο σχεδιασμό και 

διαμόρφωση κλπ. 

ζ. Εξωτερικά κλιμακοστάσια 

Τα  εξωτερικά κλιμακοστάσια, συνήθως χαλύβδινα ή από ωπλισμένο σκυρόδεμα, 

θα αντιμετωπίζονται διαφορετικά αναλόγως του αν πρόκειται για ανεξάρτητες, 

αυτοτελείς κατασκευές (βεβαίως με πρόβλεψη για τον αρμό από το κτήριο) ή για 

προσαρτήματα, με κατάλληλες συνδέσεις, στερεώσεις κλπ. 

Οι σχετικές προβλέψεις και διατάξεις αυτής της παραγράφου θα εξετάζονται σε 

συνδυασμό με τις αντίστοιχες συμπληρωματικές του Κεφαλαίου 10 και του 

Παραρτήματος IV για τις οδεύσεις/εξόδους εκκενώσεως και διαφυγής. 

Σε περίπτωση εξηρτημένων εξωτερικών κατασκευών, οι κάθε είδους 

συνδέσεις/στερεώσεις, αγκυρώσεις κλπ. θα σχεδιάζονται και θα διαμορφώνονται 

με αυξημένη προστασία έναντι σεισμού (περιορισμός βλαβών, διασφάλιση 

λειτουργικότητας κλπ. ). 

η. Πινακίδες 

Η αντισεισμική θεώρηση και απαίτηση προστασίας αυτών των στοιχείων θα πρέπει 

να είναι διαφορετική αναλόγως του αν πρόκειται για μεγάλα και βαριά στοιχεία 

καθώς και αναλόγως της διάταξης τους, στο δώμα ή στην στέγη των κτηρίων, στις 

όψεις τους (π.χ. σε εξώστες ή προσόψεις) ή εν προβόλω,  βλ. και Σχήμα 2 [14]. 

Γενικώς η στερέωση τέτοιων προσαρτημάτων θα πρέπει να γίνεται κατευθείαν σε 

φέροντα στοιχεία του σκελετού του κτηρίου, και όχι σε κτηριοδομικά στοιχεία όπως 

τοιχοπληρώσεις ή κάθε είδους επενδύσεις. 
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Σχήμα 2. If only the sign on this large hospital had been damaged in the 
January 17, 1994 M 6.7 Northridge Earthquake, this essential facility could have 
continued to function. However, the cosmetic damage is an indicator of the fact 
that mechanical equipment at the top level lurched loose during the earthquake. 
Without air conditioning, a modern hospital cannot operate, and this one had to 
close until repairs were made. source: Robert Reitherman (From [14]) 
 

θ. Θερμοπροσόψεις 

Θα πρέπει να διασφαλίζονται έναντι εντός και εκτός επιπέδου συμπεριφοράς υπό 

σεισμό, με κατάλληλα και ανθεκτικά υλικά και συστήματα στερέωσης/αγκύρωσης. 

Οι σχετικές προβλέψεις αναλόγως και του είδους της θερμοπρόσοψης, θα πρέπει 

να καλύπτουν τόσο τη στερέωση σε φέροντα στοιχεία του σκελετού όσο και τη 

στερέωση σε κτηριοδομικά στοιχεία όπως οι κάθε είδους τοιχοπληρώσεις του 

κελύφους του κτηρίου. 
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7. Εσωτερικά μή φέροντα και λοιπά στοιχεία 
Σε αντίθεση με τα κτηριοδομικά στοιχεία του περιβλήματος ενός κτηρίου, τα 

εσωτερικά μή φέροντα στοιχεία του καθώς και άλλα εσωτερικά στοιχεία (όπως π.χ. 

πατάρια τα οποία κατασκευάζονται μεταγενέστερα από το αρχικό κτήριο) δεν 

χρειάζεται γενικώς να σχεδιάζονται και να διαμορφώνονται για σεισμική προστασία 

μεγαλύτερη από αυτήν που προσφέρει ο φέρων οργανισμός του κτηρίου. 

Στα επόμενα εξειδικεύονται οι διαφοροποιήσεις των απαιτήσεων όσον αφορά 

κτηριοδομικά στοιχεία για τα οποία υπάρχουν προβλέψεις στο Κεφάλαιο 6 περί του 

κελύφους του κτηρίου καθώς και για άλλα στοιχεία. 

α. Τοιχοπληρώσεις 

Οι εσωτερικές τοιχοπληρώσεις των κτηρίων είναι γενικώς μονόστρωτες με κύρια 

διαφορά το αν είναι ή δεν είναι σφηνωμένες σε στοιχεία του φέροντος οργανισμού 

καθώς και το αν αποτελούν ή δεν αποτελούν τμήματα των οδεύσεων διαφυγής. 

Έτσι και αυτές οι τοιχοπληρώσεις θα ελέγχονται κατά περίπτωση καθεαυτές (εντός 

και εκτός επιπέδου) και όσον αφορά θέματα αλληλεπίδρασης (γενικής ή τοπικής) με 

τον φέρονται οργανισμό. Σε κάθε όμως περίπτωση θα πρέπει να προβλέπονται 

διατάξεις και μέτρα περιορισμού των βλαβών λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός 

ότι ενδεχομένως αποτελούν και στοιχεία στηρίξεως εσωτερικών δικτύων και 

εγκαταστάσεων, με δυσανάλογες συνέπειες στο κόστος και στην λειτουργία. Για 

ιδιαιτέρως βαριές και μεγάλες τοιχοπληρώσεις, ενδεχομένως χωρίς σφήνωση στον 

σκελετό στο πάνω μέρος τους, και προς αποφυγήν της έντονης αλληλεπίδρασης με 

τον φέροντα οργανισμό, θα μπορούσε να εξετασθεί και ο πλήρης αποχωρισμός 

τους με κατάλληλο σχεδιασμό και μέτρα για την εκτός επιπέδου συμπεριφορά τους 

βλ. Σχήματα 3 έως 5 [21].  

 

 

Σχήμα 3. Ενδεικτική λεπτομέρεια (κάτοψη) εξασφάλισης 
βαριάς τοιχοπλήρωσης υπό σεισμόν σε περίπτωση 
απομόνωσής-της από τον σκελετό του κτηρίου. (Από τον 
Dowrick [21]) 
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Σχήμα 4. Ενδεικτική λεπτομέρεια εξασφάλισης του άνω 
μέρους βαριάς τοιχοπλήρωσης υπό σεισμόν. (Από τον 
Dowrick [21]) 
 

 

 Σχήμα 5. Ενδεικτική λεπτομέρεια αρμού μεταξύ 
τοιχοπληρώσεως και φέροντος οργανισμού (Από τον 
Dowrick [21]) 
 

 

β. Ελαφρά διαχωριστικά 

Τα ελαφρά διαχωριστικά διακρίνονται σε στοιχεία πλήρους ύψους ορόφου (με 

στερεώσεις στον φέροντα οργανισμό του κτηρίου) και σε στοιχεία μειωμένου 

ύψους (συνήθως με απλές εδράσεις στο πάτωμα). 

Τα ελαφρά διαχωριστικά πλήρους ύψους θα καλύπτονται γενικώς από τις 

απαιτήσεις περί περιορισμού των βλαβών του φέροντος οργανισμού με βάση τον 

Α/Σ Κανονισμό. Τα μειωμένου ύψους γενικώς θα απαλλάσσονται από πρόσθετες 

διατάξεις και απαιτήσεις. 

Σχετικώς ελαφρά φατνώματα πλήρους ύψους που αποτελούν στοιχεία οδεύσεων 

διαφυγής (υπό σεισμό ή/και πυρκαγιά) θα σχεδιάζονται και θα διαμορφώνονται με 

τις αντίστοιχες απαιτήσεις (βλ. Κεφάλαιο 10 και Παράρτημα ΙV).  

Στα συνημμένα Σχήματα 6 και 7 παρουσιάζονται φωτογραφίες από χαρακτηριστικές 

βλάβες διαχωριστικών καθώς και ενδεικτική λεπτομέρεια απομόνωσής-τους από 

τον φέροντα οργανισμό. 

 



 

ΟΑΣΠ/ΕΩΣ-ΕΜΠ: Προσχέδιο Α/Σ Κτηριοδομικού Κανονισμού, Δεκέμβριος 2016  σελ. 21 

 

 
Σχήμα 6.  
(above) Partition tipped over, 1994 Northridge  Earthquake,  
(bottom) Fallen stud/gypsum board partition, source: Wiss, Janney, Elstner Associates, FEMA 74  
From [14] 
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Σχήμα 7. Ενδεικτική λεπτομέρεια «απομόνωσης» των 
ελαφρών διαχωριστικών φατνωμάτων από τον σκελετό 
του κτηρίου (Από τον Dowrick [21]) 
 

γ. Κουφώματα / ανοίγματα 

Για τα ανοίγματα (σε μη φέροντες τοίχους) θα δίνονται στοιχεία για την διάταξή 

τους και τις διαστάσεις τους, σε συνδυασμό με απαιτήσεις για την ενίσχυση της 

περιμέτρου τους. Για τον σχεδιασμό των κουφωμάτων, της στηρίξεως και της 

λειτουργίας τους θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ασφάλεια υπό σεισμό στο 

εσωτερικό του κτηρίου. Σχετικώς θα υπάρχουν πρόσθετες αναφορές και 

παραπομπές στο Κεφάλαιο 10 και στο Παράρτημα IV αν τα ανοίγματα και τα 

κουφώματα αφορούν οδεύσεις/εξόδους διαφυγής. 

δ. Ψευδοροφές, φωτιστικά και κλιματιστικά σώματα  

Οι ψευδοροφές είναι στοιχεία τα οποία συνήθως συνδυάζονται με αναρτήσεις 

φωτιστικών και κλιματιστικών σωμάτων, πέραν των αρχιτεκτονικών ή λειτουργικών 

φατνωμάτων της ψευδοροφής καθεαυτής, γεγονός το οποίο αυξάνει την τρωτότητα 

τους και την σεισμική διακινδύνευσή τους βλ. και Σχήμα 8 [14], καθώς και τα 

επόμενα Σχ. 9 έως 11. 

Μια διαφοροποίηση των ψευδοροφών είναι ο τρόπος στήριξής τους: είτε αν 

υπάρχει αποκλειστική ανάρτηση από τα υπερκείμενα οριζόντια φέροντα στοιχεία 

(πλάκες ή δοκοί) είτε αν, εκτός από την ανάρτηση, υπάρχουν και στηρίξεις σε 

κατακόρυφα φέροντα στοιχεία.  Για τις στηριζόμενες αποκλειστικώς με ανάρτηση, 

καθοριστικά είναι τα φορτία βαρύτητας και το εύρος των αρμών από τα 

περιβάλλοντα φέροντα και μή στοιχεία, ενώ για την δεύτερη κατηγορία επιπλέον 

παράγων είναι η αλληλεπίδραση με τον φέροντα οργανισμό σε όρους δύναμης ή 

μετακίνησης.  
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Σχήμα 8. Complete collapse of a suspended ceiling over a swimming facility. source: 
Shojiro Motoyui, Tokyo Institute of Technology (From [14]) 
 

 

 
Σχήμα 9. After severe shaking in the January 17, 1994 M 6.7 Northridge 
Earthquake, light fixtures at Olive View Medical Center were dislodged from 
their ceiling support, but properly installed back-up safety support wires kept 
them from falling. source: Robert Reitherman [14] 
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Σχήμα 10. Widespread damage to a ceiling system From [18], H. Ferner, M. Wemyss, A. 
Baird & A. Beer, Seismic performance of non-structural elements within buildings  



 

ΟΑΣΠ/ΕΩΣ-ΕΜΠ: Προσχέδιο Α/Σ Κτηριοδομικού Κανονισμού, Δεκέμβριος 2016  σελ. 25 

 

Σχήμα 11. Ceilings (characteristic damages) [14] 
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Εκτός από τον σχεδιασμό και την διαμόρφωση της ψευδοροφής θα υπάρχουν 

προβλέψεις για την εξασφάλιση από πτώση των στοιχείων που στηρίζονται στην 

ψευδοροφή (εύρος εδράσεων, κατασκευαστικές ανοχές κλπ.).  Στο Σχ. 12 [21] 

παρουσιάζεται ενδεικτική λεπτομέρεια κατάλληλης διάταξης ψευδοροφών 

 

Σχήμα 12. Ενδεικτική λεπτομέρεια βαριάς ψευδοροφής με ανάρτηση και κατάλληλες διατάξεις 
πλευρικής αντιστήριξης αλλά και απομόνωσης από τον σκελετό. (Από τον Dowrick [21]) 
 

ε. Λοιπά στοιχεία: πατάρια κλπ. 

Για τον σκοπό αυτού του Κανονισμού ως πατάρια θεωρούνται οριζόντια φέροντα 

στοιχεία τα οποία κατασκευάζονται μετά την ολοκλήρωση του φέροντος 

οργανισμού και τα οποία είτε: 1) αναρτώνται ή εδράζονται σε υπερκείμενα ή 

υποκείμενα φέροντα στοιχεία είτε 2) στηρίζονται σε κατακόρυφα φέροντα στοιχεία. 

Τα πατάρια βεβαίως σχεδιάζονται έναντι φορτίων βαρύτητας αλλά και έναντι 

σεισμού, ενώ στον παρόντα Κανονισμό εξειδικεύονται οι κτηριοδομικές απαιτήσεις 

που σχετίζονται με την στήριξή τους, την ενδεχόμενη αλληλεπίδραση με τον 

φέροντα οργανισμό καθώς και με τα λοιπά κτηριοδομικά στοιχεία του κτηρίου (π.χ. 

τοιχοπληρώσεις, ψευδοροφές, δίκτυα και εγκαταστάσεις κλπ.). 
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8. Ηλεκτρομηχανολογικά στοιχεία 
Σχετικώς υπάρχει αυξημένη πολυπλοκότητα και αβεβαιότητα λόγω: 

• Της φύσεως και του πλήθους του Η/Μ εξοπλισμού, του συστήματος 

σωληνώσεων  και αγωγών, του συστήματος διανομής κλπ. 

• Της σεισμικής συμπεριφοράς της κατασκευής που σχετίζεται με τα δίκτυα 

και τις εγκαταστάσεις αλλά και το πλήθος των διελεύσεων, συνδέσεων, 

στηρίξεων κλπ. 

• Των απαραίτητων συνδέσεων των εσωτερικών δικτύων του κτηρίου με τα 

εξωτερικά δίκτυα της πόλεως. 

Στο Παράρτημα VI παρουσιάζονται στοιχεία για τον Α/Σ των Η/Μ στοιχείων, ενώ στο 

παρόν κεφάλαιο του Κανονισμού δίνονται οι προβλέψεις και οι διατάξεις για την 

διαμόρφωσή τους έτσι ώστε κατά περίπτωση να περιορίζονται οι σεισμικές βλάβες. 

Πρέπει να λαμβάνεται καταλλήλως υπόψη η συμβατότητα μετακινήσεων του 

φέροντος οργανισμού με τα διερχόμενα ή στηριζόμενα Η/Μ στοιχεία. Σχετικώς 

υπάρχει πληθώρα βιομηχανοποιημένων στοιχείων για την μόνωση, απορρόφηση ή 

απόσβεση κραδασμών και μετακινήσεων, κατάλληλων για διάφορες περιπτώσεις 

δικτύων, εγκαταστάσεων ή σωληνώσεων. Βεβαίως αυτά τα βιομηχανοποιημένα 

εξαρτήματα θα πρέπει να αποκωδικοποιηθούν και να ταξινομηθούν σε συνδυασμό 

με τις προδιαγραφές τους, την προσφερόμενη προστασία, την αντοχή και την 

ανθεκτικότητά τους, την δυνατότητα ελέγχου και αντικατάστασης κλπ. 

 

α. Δίκτυα /  εγκαταστάσεις /σωληνώσεις κλπ. 

Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να κατηγοριοποιηθούν σε σχέση αφενός με την 

επικινδυνότητά τους (π.χ. αέριο, ρεύμα) και αφετέρου σε σχέση με την 

σπουδαιότητά τους για την ειδικότερη χρήση και το μέγεθος του κτηρίου (π.χ. 

παροχή οξυγόνου σε νοσοκομείο, συστήματα πυρανίχνευσης-πυρόσβεσης σε 

πολυώροφο κτήριο). 

Μια πρώτη ταξινόμηση των δικτύων είναι: 

• Ύδρευση-αποχέτευση 

• Θέρμανση-ψύξη 
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• Αέριο 

• Ισχυρά ρεύματα 

• Ασθενή ρεύματα 

• Πυρανίχνευση-πυρόσβεση 

• Οξυγόνο και λοιπά δίκτυα νοσοκομείων 

Για τις παραπάνω κατηγορίες δικτύων θα πρέπει να δίνονται οι απαιτήσεις 

σχεδιασμού και διαμόρφωσης, λαμβάνοντας υπόψη τον φέροντα οργανισμό και τα 

λοιπά κτηριοδομικά στοιχεία του κτηρίου σε συνδυασμό και με τα διατιθέμενα 

ιδιαίτερα εξαρτήματα απορρόφησης ή απόσβεσης κραδασμών και μετακινήσεων. 

Στις επόμενες φωτογραφίες (Σχ. 13 και 14) παρουσιάζονται κατασκευαστικές 

λεπτομέρειες εξασφάλισης ψευδοροφών και σωληνώσεων, ενώ στο  Σχ. 15 

δίνονται λεπτομέρειες έδρασης και ανάρτησης. 

 

 

Σχήμα 13. From [14] 
Left: Common prescriptive approach to bracing a typical lightweight suspended ceiling, with 
four-way bracing wires and a vertical compression strut  
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Σχήμα 14: Piping (From [14]) 
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Σχήμα 15. Ενδεικτικές λεπτομέρειες έδρασης Η/Μ εξοπλισμού (αριστερά) και ανάρτησης 
σωληνώσεων (δεξιά), με απόσβεση δονήσεων/κραδασμών και έναντι λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων και έναντι σεισμού. (Από τον Dowrick [21] (after Berry, O.R.: 
“Architectural seismic detailing”, State of the art report No. 3, IABSE-ASCE International 
Conference on Planning and Design of Tall Buildings, Lehigh University, August 1972))) 
 

β. Ανελκυστήρες 

Οι δύο κύριες κατηγορίες ανελκυστήρων είναι οι μηχανικοί και υδραυλικοί 

ανελκυστήρες, ενώ υπάρχει και διαφοροποίηση ανάλογα και με τα υλικά 

κατασκευής του περιβλήματος του φρεατίου του ανελκυστήρα (τοιχία 

σκυροδέματος, τοιχοπλήρωση, χάλυβας κλπ.). Ανά περίπτωση θα δίνονται διατάξεις 

προς περιορισμό των σεισμικών βλαβών. 

γ. Κυλιόμενοι διάδρομοι, κυλιόμενες κλίμακες 

Για τα στοιχεία αυτά, η μάζα και η ενδεχόμενη (αθέλητη ή μη) σύνδεση μεταξύ 

διαδοχικών καθύψος ορόφων ενδέχεται να δημιουργεί προβλήματα 

αλληλεπίδρασης έναντι των οποίων θα πρέπει να ληφθούν μέτρα είτε 

απορρόφησης των σχετικών μετακινήσεων είτε κατάλληλου σχεδιασμού τόσον του 

σκελετού όσο και των κυλιόμενων στοιχείων καθεαυτών. 
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9. Εξοπλισμός – περιεχόμενο 
Ανάλογα με την λειτουργία, την χρήση και την σπουδαιότητα κάθε κτηρίου θα 

πρέπει να υπάρχουν συστάσεις/οδηγίες ή προβλέψεις/διατάξεις για την προστασία 

του εξοπλισμού και του περιεχομένου του υπόψη κτηρίου κατά την διάρκεια του 

σεισμού. 

Ενδεικτικώς, θα γίνονται αναφορές σε περιπτώσεις ιδιαιτέρου ή μεγάλης αξίας 

εξοπλισμού/περιεχομένου (π.χ. έργα τέχνης, ευαίσθητα ηλεκτρονικά συστήματα 

κλπ.), βαριών αρχειοθηκών ή βιβλιοθηκών, βαριών ραφιών ή προθηκών, δοχείων 

εύφλεκτων ή τοξικών υλικών βαριών αποθηκευτικών συστημάτων αποθηκών κλπ., 

βλ. και Σχ. 16 έως 18. 

Κατά περίπτωση, θα προβλέπεται η απλή στερέωση με ελαστικά νήματα ή λωρίδες, 

μεταλλικά ή πλαστικά στοιχεία κλπ. ή ο σχεδιασμός κατάλληλων στερεώσεων και 

αγκυρώσεων, πχ σε στοιχεία του φέροντος οργανισμού, τόσο στην βάση του 

εξοπλισμού, των αρχειοθηκών ή βιβλιοθηκών κλπ. καθώς και σε υψηλότερες 

θέσεις, προς αποφυγήν πτώσεως, ανατροπής, θραύσεως κλπ. Επίσης, θα 

διευκρινίζεται ποια στοιχεία του εξοπλισμού και του περιεχομένου ενός κτηρίου θα 

υπάγονται στα περί προσαρτημάτων κα θα σχεδιάζονται /διαμορφώνονται 

αναλόγως.   

 
Σχήμα 16. Longitudinal failure of library shelving. The tremendous mass of the books, accelerated along 
the axis of the shelving, can overwhelm sometimes deficient bracing that is seen only when the books 
are removed. Bracing rows of shelving transversely, as here with an overhead strut, does not prevent 
this kind of dangerous damage. source: NISEE-PEER, U.C. Berkeley From [14] 
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Σχήμα 17. Statue of Hermes by Praxiteles, Archaelogical Museum of Olympia. The statue has been 
mounted on a seismically isolated base. source: Michael Constantinou From [14] 
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Σχήμα 18. Seismic restraint of an object of artistic and historical value with nylon filament 
(fishing line) in the Tokyo National Museum in Ueno Park. (From [14]) 
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10. Οδεύσεις – Έξοδοι διαφυγής 
Γενικώς, οι απαιτήσεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας των Κτηρίων [22] 

θεωρείται ότι καλύπτουν, σε ένα μεγάλο μέρος, και τις απαιτήσεις σχετικώς με τις 

οδεύσεις και εξόδους διαφυγής σε περίπτωση σεισμού.  

Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσονται οι πρόσθετες απαιτήσεις για τις οδεύσεις και 

εξόδους διαφυγής οι οποίες δημιουργούνται από την ιδιαιτερότητα του σεισμικού 

κινδύνου αλλά και από την ανάγκη αντιμετώπισης της ενδεχόμενης πυρκαγιάς 

αμέσως μετά από έναν σεισμό. 

Οι κατηγορίες βλάβης που επηρεάζουν την μετασεισμική επιτελεστικότητα έναντι 

πυρκαγιάς ενός κτηρίου αφορούν τρεις κατηγορίες: τα πυροδιαμερίσματα, τις 

εξόδους διαφυγής και την δομική ακεραιότητα.   

Πέραν των όσων προβλέπονται από τον Κανονισμό Πυροπροστασίας των Κτηρίων  

[22], οι οδεύσεις και έξοδοι διαφυγής πρέπει να καλύπτουν τις πρόσθετες 

απαιτήσεις που αναφέρονται στα επόμενα.  

• Συντελεστής σπουδαιότητας στοιχείων πυρανίχνευσης-πυρόσβεσης καθώς 

και όσων στοιχείων θα μπορούσαν να εμποδίσουν τις εξόδους διαφυγής.  

• Δυνάμεις και μετατοπίσεις. 

• Πιθανή αστοχία μή φερόντων στοιχείων δεν πρέπει να εμποδίζει την 

λειτουργία των εξόδων διαφυγής (στερεωμένα πανέλα, ψευδοροφές, 

στέγαστρα, διαχωριστικοί τοίχοι, ψευδοδάπεδα, υαλοπίνακες).  

• Η αστοχία ενός στοιχείου είναι δυνατόν να προκαλέσει αστοχία άλλων 

μελών (αλυσιδωτή κατάρρευση).  

• Να προβλέπονται αυξημένα μέτρα προστασίας των μη φερόντων στοιχείων 

(ορθομαρμαρώσεις, στηθαία, γείσα, στέγαστρα, διακοσμητικά στοιχεία) τα 

οποία βρίσκονται στις εξόδους διαφυγής όπως στερέωση με 

βλήτρα/αγκύρια, οπλισμένη τοιχοποιία κλπ. 

• Για τις εκβολές των εξόδων διαφυγής ενδεχομένως να προβλέπεται η 

διάταξη κατάλληλων προστεγασμάτων 

• Μετακίνηση ή πτώση λόγω σεισμού μη σταθερών επίπλων (βιβλιοθήκες, 

γραφεία).  
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• Στις εκβολές των εξόδων διαφυγής: πιθανή αστοχία των στεγάστρων, πτώση 

υαλοπινάκων.  

• Προσοχή σε κουζίνες, λεβητοστάσια, από κίνδυνο πυρκαγιάς. 

• Μείωση της ταχύτητας των χρηστών ανάλογα με τον βαθμό βλάβης των στις 

οδεύσεις διαφυγής (από 1m/s σε περίπτωση μη βλάβης σε 0.3m/s σε 

περίπτωση μεγάλων βλαβών) 

Λόγω της ιδιαίτερης βαρύτητας του θέματος, προβλέπονται και δύο παραρτήματα: 

με πρόσθετες διατάξεις σε περίπτωση πυρκαγιάς και με πρόσθετες διατάξεις για 

ΑΜΕΑ. 
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Ότι ακολουθεί είναι από την Έρευνα «Κτηριοδομικός Αντισεισμικός Κανονισμός» 

[1] και από τον Κανονισμό Πυροπροστασίας κτηρίων [22] 

 

α. Γενικά 

Οι διατάξεις του κεφαλαίου αυτού έχουν σκοπό να εξασφαλίσουν την έγκαιρη και 

κατά το δυνατόν ασφαλή διαφυγή ατόμων που βρίσκονται στο κτήριο κατά την 

εκδήλωση του σεισμού όπως και έναντι πυρκαγιάς (η οποία θα μπορούσε να 

εκδηλωθεί και μετά από έναν σεισμό). Αυτό επιτυγχάνεται και με την πρόβλεψη 

κατάλληλης οδεύσεως διαφυγής. 

Οι έκτακτες συνθήκες που δημιουργούνται με την εκδήλωση του σεισμικού 

φαινομένου επιβάλλουν την ύπαρξη σχεδίων διαφυγής του πληθυσμού με 

εξασφαλισμένη την λειτουργία την στιγμή της έκτακτης ανάγκης. 

Επιπλέον, ο σωστός χωροταξικός σχεδιασμός σε επίπεδο κτηριοδομικού συνόλου 

καθώς και η αντισεισμική διάταξη και λειτουργία σε επίπεδο κτηρίου, 

προϋποθέτουν την ύπαρξη οδεύσεων διαφυγής με σκοπό την έγκαιρη και ασφαλή 

εκκένωση των περιοχών που έχουν πληγεί από τον σεισμό και την ασφαλή 

μετάβαση του κοινού σε χώρους καταφυγής, δηλαδή στους χώρους εκείνους που 

πληρούν τις προϋποθέσεις για την προστασία του πληθυσμού.  

Στον Κανονισμό Πυροπροστασίας κτηρίων η όδευση διαφυγής ορίζεται ως «μία 

συνεχής και χωρίς εμπόδια πορεία για τη διαφυγή από οποιοδήποτε σημείο 

οποιουδήποτε κτηρίου ή δομήματος προς μια κοινόχρηστη οδό», και κατ’ επέκταση 

προς ένα χώρο καταφυγής. 

Η διαφυγή  των χρηστών  ενός κτηρίου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 

πραγματοποιείται σε τρία διακριτά στάδια: 

• Πρώτο στάδιο: πρόσβαση διαφυγής. Είναι το στάδιο μιας όδευσης διαφυγής 

από οποιοδήποτε σημείο ενός κτηρίου μέχρι μια έξοδο 

• Δεύτερο στάδιο: προστατευμένη όδευση διαφυγής. Είναι το στάδιο μιας 

όδευσης διαφυγής δια μέσου δομημένων ή υπαίθριων χώρων που 

διαχωρίζονται από τους υπόλοιπους χώρους του κτηρίου με κατάλληλά 

δομικά στοιχεία, υλικά και διάταξη προκειμένου να εξασφαλιστεί 
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προστατευμένη πορεία προς μια εκβολή (έξοδο) διαφυγής ή άμεσα προς 

κοινόχρηστη οδό. 

• Τρίτο στάδιο: εκβολή (έξοδος) διαφυγής: Είναι το στάδιο μιας όδευσης 

διαφυγής που παρεμβάλλεται μεταξύ του τέρματος μιας προστατευμένης 

όδευσης (ή οδού) διαφυγής και μιας κοινόχρηστης οδού ή ενός χώρου 

καταφυγής. 

Σε μια όδευση διαφυγής, η διακινδύνευση (δηλαδή η πιθανότητα αστοχίας στην 

λειτουργία-της) θα πρέπει να μειώνεται όσο πλησιάζουμε προς την εκβολή-της. 

Έτσι, ενδέχεται να απαιτείται και η διάταξη καταλλήλων προστεγασμάτων στις 

σχετικές εξόδους. 

Τα γεωμετρικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των οδεύσεων διαφυγής είναι: 

• Η παροχή 

• Το πλάτος 

• Το ελεύθερο ύψος και  

• Η σχετική θέση των εξόδων 

Τα χαρακτηριστικά αυτά θα πρέπει να καθορίζονται ανάλογα με την χρήση και την 

λειτουργία του κάθε κτηρίου, ενώ θα υπάρχουν και προβλέψεις/διατάξεις για τον 

σχεδιασμό των οδεύσεων, την διαμόρφωσή-τους, τα υλικά, τα κτηριοδομικά 

στοιχεία, τα δίκτυα, τις εγκαταστάσεις κλπ. 

Η όδευση διαφυγής πρέπει να αποτελεί ένα ιδιαίτερα προστατευμένο τμήμα του 

κτηρίου λόγω της κρισιμότητας του ρόλου-της για την ταχεία και ασφαλή εκκένωση 

και πρέπει να καλύπτει τις παρακάτω απαιτήσεις ασφαλείας: 

• Καθόλο το μήκος μιας όδευσης διαφυγής δεν θα πρέπει να υπάρχου κινητά 

αντικείμενα ή όσα είναι εντελώς απαραίτητα θα πρέπει να είναι 

εξασφαλισμένα ώστε να μην μετακινηθούν επικίνδυνα σε περίπτωση 

σεισμού. 

• Η διάταξη μιας όδευσης διαφυγής πρέπει να είναι η απλούστερη και η 

συντομότερη και συγχρόνως να είναι προσβάσιμη από όλα τα σημεία του 

κτηρίου τα οποία αυτή η όδευση καλύπτει. 
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• Επιβάλλεται να υπάρχει κατάλληλη σήμανση κατά μήκος της όδευσης 

διαφυγής που θα επισημαίνει και την φορά διαφυγής. Σύμφωνα με την 

φορά αυτή θα ανοίγουν και όλες οι ενδιάμεσες πόρτες. 

• Η όδευση διαφυγής δεν θα περιλαμβάνει σε κανένα τμήμα-της μέρη ή 

στοιχεία του κτηρίου των οποίων η λειτουργία  υπό σεισμό ή/και πυρκαγιά 

δεν είναι εξασφαλισμένη ή η διέλευση και χρήση-τους καθίσταται 

επικίνδυνη ή απαγορεύεται (όπως ανελκυστήρες, κυλιόμενες κλίμακες ή 

κυλιόμενοι διάδρομοι, πρόβολοι του κτηρίου κ.α.). 

Για τον παρόντα Κανονισμό, το σύνολο των προβλέψεων/διατάξεων για τις 

οδεύσεις και εξόδους εκκενώσεως και διαφυγής συγκεντρώνονται σ’ αυτό το 

κεφάλαιο, ενώ (εκ των πραγμάτων) σχετικές αναφορές ή/και παραπομπές 

περιλαμβάνονται και σε άλλα κεφάλαια ή παραρτήματα, όπως π.χ. τα 

Παραρτήματα ΙΙΙ και IV (για τις περιπτώσεις πυρκαγιάς και υφισταμένων 

κτηρίων) καθώς και Παράρτημα V (πρόσθετες διατάξεις για ΑΜΕΑ). 

Κατά περίπτωση, διάφορα κτηριοδομικά στοιχεία αυτών των οδεύσεων/εξόδων 

θα πρέπει να παρουσιάζουν υψηλότερο βαθμό προστασίας (έναντι σεισμού) 

από ότι τα φέροντα στοιχεία του κτηρίου, όπως θα εξειδικεύεται στον 

Κανονισμό. 

 

β. Χαρακτηριστικά 

Παροχή 

Η απαιτούμενη παροχή από μια όδευση διαφυγής καθορίζεται από την χρήση του 

κτηρίου και τον πληθυσμό-του. 

Η ικανότητα παροχής μιας οδεύσεως διαφυγής εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά-

της. 

Πλάτος 

Ως πλάτος οδεύσεως διαφυγής ορίζεται το ελεύθερο πλάτος στο στενότερο σημείο 

αυτής και μέχρι ύψους 2 μέτρων. Εξαιρούνται οι κουπαστές που δεν προεξέχουν 

περισσότερο από 0,09m και οι προεξοχές δοκών σε τοίχους που δεν είναι 

μεγαλύτερες από 0,04m. Κατά τον καθορισμό του πλάτους οδεύσεως διαφυγής 
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όταν αυτή περνά από μια πόρτα, μετριέται μόνο το ελεύθερο πλάτος όταν η πόρτα 

είναι ανοικτή. Οι προεξοχές των στοιχείων αναρτήσεως ή χειρολαβών δεν θεωρείται 

ότι περιορίζουν το μετρούμενο πλάτος. 

Σχετική θέση εξόδων 

Όταν για έναν όροφο επιβάλλεται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού να 

υπάρχουν περισσότερες από μία έξοδοι, τουλάχιστο δυο από αυτές πρέπει να 

τοποθετούνται η μια μακριά από την άλλη. Σε κτήρια με εννέα ή περισσότερους 

υπέργειους ορόφους, όταν προσβάσεις οδεύσεων διαφυγής που καταλήγουν σε 

διαφορετικές εξόδους του ίδιου ορόφου διέρχονται από τον ίδιο διάδρομο, πρέπει 

ο διάδρομος αυτός να πληροί τις αυστηρότερες προδιαγραφές. 

Ελεύθερο ύψος 

Το ελεύθερο ύψος των χώρων από όπου περνά μια όδευση διαφυγής  σε καμία 

περίπτωση δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 2,20m στους ορόφους και μικρότερο 

από 2m για σκάλες και για μεμονωμένες θέσεις, όπως π.χ. κάτω από δοκούς, 

ανώφλια θυρών, επιγραφές. 

Αλλαγές στάθμης 

Οι αλλαγές στάθμης δαπέδου, σε περιοχές που αποτελούν τμήμα οδεύσεως 

διαφυγής, πρέπει να γίνονται με σκαλοπάτια ή ράμπες. Όταν το ύψος δεν 

υπερβαίνει τα 0,40 μέτρου, αλλαγές στάθμης πρέπει να πραγματοποιούνται 

αποκλειστικά και μόνο με ράμπες. Εξαιρούνται τα υπαίθρια τμήματα εκβολής 

διαφυγής και οι περιπτώσεις όπου επιτρέπεται διαφορετικά από ειδικές διατάξεις 

κατά χρήση κτηρίων. 

Εσωτερικά τελειώματα 

Τα εσωτερικά τελειώματα των δομικών στοιχείων που περιβάλλουν όδευση 

διαφυγής πρέπει να εκπληρώνουν τις· απαιτήσεις, που καθορίζονται στις 

αντίστοιχες διατάξεις για κάθε χρήση κτηρίων. 

 

  



 

ΟΑΣΠ/ΕΩΣ-ΕΜΠ: Προσχέδιο Α/Σ Κτηριοδομικού Κανονισμού, Δεκέμβριος 2016  σελ. 40 

γ. Προσβάσεις διαφυγής, Μέτρηση μηκών 

Τα μήκη σε μια πρόσβαση διαφυγής μετριούνται πάνω στο δάπεδο, στη σκάλα ή 

στη ράμπα κατά μήκος της κεντρικής γραμμής της φυσικής οδεύσεως. Η μέτρηση 

αρχίζει από απόσταση 0,30m από το πιο απομακρυσμένο σημείο του δαπέδου, 

ακολουθεί τη συντομότερη διαδρομή που μπορεί να ακολουθήσει ένα άτομο 

παρακάμπτοντας τις γωνίες ή τα εμπόδια σε απόσταση 0,30m από αυτά και 

τερματίζει στο μέσο της εξόδου.  

Κατ’ εξαίρεση,  στην περίπτωση αίθουσας που δε χρησιμοποιείται από περισσότερα 

από έξι άτομα και η φυσική όδευση από οποιοδήποτε σημείο του δαπέδου του 

προς την πόρτα δεν υπερβαίνει τα 15 μέτρα, η μέτρηση αρχίζει από το μέσο της 

πόρτας της αίθουσας. 

Στα τμήματα οδεύσεως διαφυγής που περιέχουν σκάλα, ως μήκος της οδεύσεως 

διαφυγής υπολογίζεται το οριζόντιο μήκος πολλαπλασιασμένο επί 1,2. 

Στα τμήματα οδεύσεως διαφυγής που περιέχουν ράμπα μετριέται το μήκος πάνω 

στην κάτοψη. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε τμήμα οδεύσεως διαφυγής, με μία 

τουλάχιστον πλευρά ανοιχτή προς το ύπαιθρο, βρίσκεται σε οριζόντια απόσταση 

μικρότερη απ6 3 μέτρα από απροστάτευτο άνοιγμα του κτηρίου, το τμήμα αυτό της 

οδεύσεως διαφυγής μέχρι τη στάθμη του εδάφους προσμετριέται στο μήκος της 

προσβάσεως διαφυγής. 

Προσβάσεις διαφυγής, Όριο μήκους 

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος προσβάσεως διαφυγής θα καθορίζεται σύμφωνα 

με τη χρήση του κτηρίου στις αντίστοιχες ειδικές διατάξεις. 

Προσβάσεις διαφυγής, Υπαίθρια τμήματα 

Η πρόσβαση διαφυγής μπορεί να διέρχεται από εξωτερικούς εξώστες, βεράντες ή 

δώματα, υπό τον όρο ότι εκπληρώνονται όλα τα ακόλουθα: 

• τα υπαίθρια αυτά τμήματα έχουν στερεό και ομαλό δάπεδο, επαρκώς 

επίπεδο και είναι εφοδιασμένα με στηθαία, στις θέσεις όπου δεν έχουν 

τοίχο σαν όριο.  

• Κάθε υπαίθριο τμήμα έχει τέτοια διάταξη, ώστε να μη δημιουργούνται 

αδιέξοδα μήκους μεγαλύτερου των 6 μέτρων.  
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• Για να είναι αποδεκτή σαν υπαίθριο τμήμα προσβάσεως διαφυγής, μια 

πορεία δεν πρέπει να εμποδίζεται από κάγκελά ή διαφράγματα σταθερά ή 

κινητά εμπόδια, ούτε να διέρχεται από πόρτες που μπορεί να κλειδωθούν. 

 

Προσβάσεις διαφυγής, Διάταξη εξόδων 

Η διάταξη των εξόδων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε η πρόσβαση προς αυτές να είναι 

πάντα εύκολη. 

Γενικά πρέπει να εξασφαλίζεται, από κάθε σημείο του κτηρίου, προσπέλαση προς 

δύο τουλάχιστο εξόδους με διαφορετική όδευση, εκτός αν επιτρέπεται μία μόνο 

έξοδος ή περιορισμένα αδιέξοδα από άλλους Κανονισμούς. 

Κάθε πόρτα που οδηγεί από ένα χώρο προς μία έξοδο ή προς πρόσβαση διαφυγής 

πρέπει να περιστρέφεται περί κατακόρυφο άξονα στο άκρο του φύλλου της και να 

συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του παρόντος Κεφαλαίου. Η φορά 

περιστροφής της πόρτας είναι υποχρεωτικό να είναι προς την κατεύθυνση 

διαφυγής, όταν στο χώρο αντιστοιχεί πληθυσμός πάνω από 50 άτομα ή όταν ο 

χώρος έχει υψηλό βαθμό κινδύνου λόγω των περιεχομένων του. 

Η πρόσβαση διαφυγής προς μία έξοδο απαγορεύεται να περνά μέσα από λουτρό ή  

υπνοδωμάτιο ή άλλο χώρο που είναι δυνατό να κλειδωθεί. Η απαγόρευση δεν 

ισχύει αν η έξοδος αυτή απαιτείται για να εξυπηρετήσει μόνο το υπνοδωμάτιο ή τον 

χώρο που είναι δυνατό να κλειδωθεί. 

Οι προσβάσεις διαφυγής και οι πόρτες εξόδου πρέπει να διαμορφώνονται και να 

διευθετούνται έτσι, ώστε να αναγνωρίζονται εύκολα. Απαγορεύεται οι πόρτες από 

τις οποίες διέρχονται οδεύσεις διαφυγής να καλύπτονται με κουρτίνες ή άλλα 

καλύμματα που αποκρύπτουν ή εμποδίζουν τη διαφυγή. Απαγορεύεται η 

τοποθέτηση καθρεφτών μέσα ή κοντά στην όδευση διαφυγής κατά τρόπο που να 

μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση ως προς την κατεύθυνσή της. 

Το ελάχιστο πλάτος οποιασδήποτε οδεύσεως διαφυγής θα καθορίζεται σύμφωνα 

με τη χρήση του κτηρίου στις αντίστοιχες ειδικές διατάξεις, πάντως σε καμμιά 

περίπτωση δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από 0,70m. Στην περίπτωση όπου 

μία μόνη πρόσβαση διαφυγής καταλήγει σε μια έξοδο, το πλάτος της δεν 
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επιτρέπεται να είναι μικρότερο από το απαιτούμενο πλάτος για την έξοδο αυτή. 

Στην περίπτωση όπου περισσότερες από μία προσβάσεις διαφυγής καταλήγουν σε 

μία έξοδο, το πλάτος κάθε μιας πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστο προς τον αριθμό 

των ατόμων που θα εξυπηρετεί. 

δ. Προστατευμένη οδός διαφυγής 

Όταν είναι αναγκαία η ύπαρξη προστατευμένης οδού διαφυγής εξαιτίας κάποιας 

απαιτήσεως του Κανονισμού, αυτή πρέπει να διαχωρίζεται από τα άλλα τμήματα 

του κτηρίου με κατάλληλα διαχωριστικά δομικά στοιχεία, τα οποία στο σύνολό τους 

χαρακτηρίζονται σαν περίβλημα της προστατευμένης οδού διαφυγής και τα οποία 

πρέπει να εκπληρώνουν τις απαραίτητες προδιαγραφές. 

Καμία περιοχή των προστατευμένων οδών διαφυγής δεν επιτρέπεται να 

χρησιμοποιείται για σκοπούς που μπορούν να μειώσουν την αξία της σαν 

προστατευμένης οδού διαφυγής. Η ύπαρξη σωληνώσεων που μεταφέρουν υγρά ή 

αέρια αναφλέξιμα απαγορεύεται. Άλλες σωληνώσεις επιτρέπονται εφόσον 

τηρούνται οι αντίστοιχες προδιαγραφές. 
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11. Περιοδική επιθεώρηση - Συντήρηση– Ορθή χρήση 
Στον παρόντα Κανονισμό θα πρέπει να υπάρχουν συστάσεις (τουλάχιστον) για τη 

σωστή εν χρόνω χρήση όλων των στοιχείων που συνθέτουν ένα κτήριο, 

ενδεχομένως με πρόσθετες οδηγίες για τα πλέον τρωτά (υπό σεισμόν ή/και 

πυρκαγιά) κτηριοδομικά στοιχεία, όπως π.χ. λεπτές τοιχοπληρώσεις, χώρος 

εύφλεκτων ή τοξικών υλικών, χώροι με ιδιαίτερο ή μεγάλης αξίας εξοπλισμό. 

Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχουν και προβλέψεις/διατάξεις γιο τον περιοδικό 

έλεγχο, την επιθεώρηση και την συντήρηση των κτηριοδομικών στοιχείων, 

αναλόγως του μεγέθους, της χρήσεως και της σπουδαιότητας, με τήρηση σχετικού 

«πρωτοκόλλου» αλλά και αρχείου. Σχετικώς, τα κτηριοδομικά στοιχεία θα 

μπορούσαν να ομαδοποιηθούν σε τρεις ή τέσσερις μεγάλες κατηγορίες, με ανάγκη 

ελέγχου ετησίως, κάθε πέντε (5) και δεκαπέντε (15) ή εικοσιπέντε (25) έτη. 

Κατά τους ελέγχους θα επιθεωρούνται όχι μόνον τα κτηριοδομικά στοιχεία 

καθεαυτά αλλά και όλες οι κάθε είδους συνδέσεις, αγκυρώσεις, στερεώσεις κλπ. 

προς τα φέροντα στοιχεία του κτηρίου, ενώ οι έλεγχοι αυτοί θα είναι υποχρεωτικοί 

και μετά από έκτακτο γεγονός, όπως π.χ. ισχυρός σεισμός, έντονη πυρκαγιά. Στην 

περίπτωση κατά την οποία παρατηρηθούν βλάβες μετά από ένα τέτοιο γεγονός, οι 

συνακόλουθες επισκευές, και γενικότερα επεμβάσεις, θα πρέπει να καταγράφονται 

και να αποτυπώνονται στον «φάκελο ταυτότητας του κτηρίου».   
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Παράρτημα Ι.  

Μέτρα ασφαλείας (πρόσθετα έναντι σεισμού) κατά την 

διάρκεια κάθε είδους οικοδομικών εργασιών 
Θα δίνονται προβλέψεις και διατάξεις για πρόσθετα μέτρα ασφαλείας (π.χ. όσον 

αφορά σκαλωσιές και ικριώματα, αντιστηρίξεις ή υποστυλώσεις κλπ.) κατά την 

διάρκεια οικοδομικών εργασιών, όπως: 

• Η δόμηση ή η ανέγερση νέων κτηρίων 

• Η εκσκαφή ή αντιστήριξη 

• Η συντήρηση ή η επισκευή εξωτερικώς ή εσωτερικώς 

• Η αλλαγή χρήσης ή η προσθήκη 

• Η επισκευή ή η ενίσχυση κτηρίων με βλάβες από σεισμό 

Σχετικώς θα καλύπτεται και η περίπτωση προκατασκευής π.χ. με στοιχεία 

ωπλισμένου σκυροδέματος. 

Η κατάσταση σχεδιασμού κατά τον Ευρωκώδικα ΕΝ 1990 που θα λαμβάνεται 

υπόψη για τον  σχεδιασμό θα είναι η παροδική. 
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Παράρτημα ΙΙ  

Πρόσθετες διατάξεις για κτήρια από χάλυβα, ξύλο ή 

φέρουσα τοιχοποιία 
Πέραν των βασικών απαιτήσεων για κάθε είδους κτήριο, θα υπάρχουν 

λεπτομερέστερες αναφορές για ιδιαίτερα κτηριοδομικά στοιχεία κτηρίων με 

φέροντα οργανισμό από χάλυβα, ξύλο ή φέρουσα τοιχοποιία.  

Ενδεικτικώς, τέτοια στοιχεία είναι τα φατνώματα (panels), τα ελαφρά διαχωριστικά 

πετάσματα, τα δευτερεύοντα χαλύβδινα ή ξύλινα στοιχεία κτηρίων από τοιχοποιία 

κλπ. 
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Παράρτημα ΙΙΙ  

Πρόσθετες διατάξεις για υφιστάμενα κτήρια 
Με βάση το σύνολο των διατάξεων για τα κτηριοδομικά στοιχεία νέων κτηρίων, θα 

πρέπει να αναπτυχθούν κατάλληλες προβλέψεις, με διαφοροποιήσεις, απαλλαγές 

κλπ., όσον αφορά τα υφιστάμενα κτήρια, ανάλογα με την χρήση, το μέγεθος, την 

σπουδαιότητα κλπ., ενώ θα πρέπει να καθορισθούν και σχετικές απαιτήσεις για 

διατηρητέα και παραδοσιακά κτήρια, κτήρια μνημειακού χαρακτήρα κλπ. 

Για τα υφιστάμενα κτήρια θα πρέπει να ορίζεται, κατά περίπτωση, χαμηλότερη 

(ενδεχομένως) αντισεισμική προστασία και των κτηριοδομικών στοιχείων πέραν του 

φέροντος οργανισμού. 
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Παράρτημα IV 

Πρόσθετες διατάξεις για οδεύσεις / εξόδους διαφυγής 

σε περίπτωση πυρκαγιάς 
Κατά τους συνισχύοντες Κανονισμούς, τα κτηριοδομικά στοιχεία των οδεύσεων και 

εξόδων διαφυγής σε περίπτωση σεισμού θα πρέπει να σχεδιάζονται και να 

διαμορφώνονται, καταλλήλως για την αντιμετώπιση και της δράσεως πυρκαγιάς 

μετά από σεισμό. 

Έτσι, όπου απαιτείται θα δίνονται, κατά περίπτωση, πρόσθετες διατάξεις, π.χ. για 

την δομική ακεραιότητα των κτηριοδομικών στοιχείων και την ελαχιστοποίηση της 

μετάδοσης της πυρκαγιάς. 
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Παράρτημα V  

Πρόσθετες διατάξεις για ΑΜΕΑ 
Όπου κριθεί απαραίτητο, όπως π.χ. στα σχετικά για τις οδεύσεις/εξόδους διαφυγής 

ή την κατακόρυφη επικοινωνία μεταξύ ορόφων του κτηρίου, θα πρέπει να 

υπάρξουν πρόσθετες (ενδεχομένως) διατάξεις για ΑΜΕΑ. 

Σχετικώς, θα μπορούσε να προβλεφθεί η διάταξη κατάλληλων χώρων καταφυγής 

(εντός του κτηρίου), με αυξημένη αντισεισμική και αντιπυριτική προστασία όσο 

αφορά τα κτηριοδομικά στοιχεία. 

Εκτός των άλλων προβλέψεων, θα πρέπει να καλυφθεί και το θέμα της διατάξεως 

κτηριοδομικών στοιχείων ειδικώς για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ έξω από το 

κέλυφος του δομήματος, όπως π.χ. ανελκυστήρες, κλίμακες, διάδρομοι κλπ. 

Σχετικώς, αντίστοιχες αναφορές (με κατάλληλες παραπομπές) θα πρέπει να 

υπάρχουν και στο Παράρτημα ΙΙΙ για υφιστάμενα κτήρια. 
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Παράρτημα VI  

Αντισεισμικός σχεδιασμός κτηριοδομικών στοιχείων. 

Ανά ομάδα κτηριοδομικών στοιχείων (όπως π.χ. τα μη φέροντα, τα αρχιτεκτονικά, τα 
Η/Μ δίκτυα, οι εγκαταστάσεις κλπ.), θα δίνονται προβλέψεις και διατάξεις για τον 
Α/Σ σχεδιασμό-τους, όσον αφορά δυνάμεις και μετακινήσεις ή παραμορφώσεις. 

Οι σχετικές διατάξεις θα αφορούν όχι μόνον τα κτηριοδομικά στοιχεία καθεαυτά (υπό 
σεισμό) αλλά και τις κάθε είδους συνδέσεις, στερεώσεις, εδράσεις, πακτώσεις κλπ., 
αναλόγως του υλικού κατασκευής του φέροντος οργανισμού. 

Ενδεικτικώς επισυνάπτονται οι αντίστοιχες προβλέψεις του Α/Σ κανονισμού για τα 
μή φέροντα στοιχεία των κτηρίων (προσαρτήματα), ενώ επισημαίνεται πως 
απαιτούνται πρόσθετες διατάξεις ανά ομάδα στοιχείων (π.χ. υαλοστάσια καμινάδες, 
πινακίδες κλπ.). 

[Το κείμενο που ακολουθεί είναι από τον Ευρωκώδικα 1998-1] 

Προσαρτήματα κτιρίων (π.χ. στηθαία, αετώματα, κεραίες, μηχανικά προσαρτήματα 
και εξοπλισμός, τοίχοι όψεως, διαχωριστικοί τοίχοι, κιγκλιδώματα) τα οποία 
ενδέχεται, σε περίπτωση αστοχίας, να προκαλέσουν κινδύνους σε ανθρώπους ή να 
επηρεάσουν τον κύριο φορέα του κτιρίου ή δίκτυα και κρίσιμες εγκαταστάσεις, θα 
ελέγχονται σε συνδυασμό με τις στηρίξεις τους για αντοχή στην σεισμική δράση 
σχεδιασμού.  

Για προσαρτήματα μεγάλης σπουδαιότητας ή ιδιαίτερα επικίνδυνης φύσεως, η 
σεισμική ανάλυση θα βασίζεται σε ρεαλιστικό προσομοίωμα των σχετικών φερόντων 
συστημάτων και σε χρήση κατάλληλων φασμάτων απόκρισης που προέρχονται από 
την απόκριση των φερόντων στοιχείων του κύριου αντισεισμικού συστήματος.  

Σε κάθε άλλη περίπτωση επιτρέπονται κατάλληλα τεκμηριωμένες απλουστεύσεις της 
διαδικασίας αυτής (π.χ. όπως δίνονται στην 4.3.5.2(2)). 

Έλεγχος  

Προσαρτήματα, καθώς επίσης και οι συνδέσεις και τα συνοδά στοιχεία ή οι 
αγκυρώσεις τους, θα ελέγχονται για την σεισμική κατάσταση σχεδιασμού (βλ. 3.2.4). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η τοπική μεταφορά των δράσεων στον φορέα από την αγκύρωση 
προσαρτημάτων και η επιρροή τους στη στατική συμπεριφορά πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. 
Οι απαιτήσεις για αγκυρώσεις σε σκυρόδεμα δίνονται στον EN1992-1-1:2004, 2.7.  

(2) Τα εντατικά μεγέθη ή οι μετακινήσεις λόγω της σεισμικής δράσης μπορούν να 
καθοριστούν εφαρμόζοντας στο προσάρτημα, οριζόντια δύναμη  Fa που υπολογίζεται 
ως εξής:  

( ) aaaaa / qWSF γ⋅⋅=  (4.24) 

όπου 
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Fa είναι η οριζόντια σεισμική δύναμη, που δρα στο κέντρο της μάζας του 
προσαρτήματος στην δυσμενέστερη διεύθυνση  

Wa είναι το βάρος του προσαρτήματος 
Sa είναι ο σεισμικός συντελεστής που εφαρμόζεται σε προσαρτήματα, (βλ.  (3) 

της παρούσας)  

γa είναι ο συντελεστής σπουδαιότητας του προσαρτήματος, βλέπε 4.3.5.3 
qa είναι ο συντελεστής συμπεριφοράς του προσαρτήματος, βλέπε Πίνακα 4.4. 

(3) Ο σεισμικός συντελεστής Sa μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας την 
ακόλουθη έκφραση: 

Sa = α⋅S⋅[3(1 + z/H) / (1 + (1 – Ta/T1)2)-0,5] (4.25) 

όπου 

α είναι ο λόγος της εδαφικής επιτάχυνσης σχεδιασμού σε έδαφος κατηγορίας Α,  
ag, , προς την επιτάχυνση της βαρύτητας g;  

S είναι ο συντελεστής εδάφους; 
Ta είναι η θεμελιώδης περίοδος ταλάντωσης του προσαρτήματος;  
T1 είναι η θεμελιώδης περίοδος ταλάντωσης του κτιρίου στην σχετική διεύθυνση;  
z είναι το ύψος στο οποίο βρίσκεται το προσάρτημα επάνω από το επίπεδο 

εφαρμογής της σεισμικής δράσης; και  
H είναι το ύψος του κτιρίου που μετράται από την θεμελίωση ή από την άνω 

επιφάνεια άκαμπτου υπογείου.  

Η τιμή του σεισμικού συντελεστή Sa δεν θα λαμβάνεται μικρότερη από α⋅S. 

Συντελεστές σπουδαιότητας 

(1)P Για τα ακόλουθα προσαρτήματα ο συντελεστής σπουδαιότητας  γa δεν θα 
είναι μικρότερος από 1,5:  
στοιχεία αγκύρωσης μηχανημάτων και εξοπλισμού συστημάτων ασφαλείας 
δεξαμενές και δοχεία που περιέχουν τοξικές ή εκρηκτικές ουσίες που θεωρούνται 

επικίνδυνες  για την δημόσια ασφάλεια.  

(2) Σε κάθε άλλη περίπτωση ο συντελεστής σπουδαιότητας γa προσαρτημάτων 
μπορεί να υποτεθεί ίσος με γa = 1,0. 

Συντελεστές συμπεριφοράς 

(1) Οι ανώτατες τιμές του συντελεστή συμπεριφοράς qa για προσαρτήματα 
δίνονται στον Πίνακα 4.4.  
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Πίνακας 4.4: Τιμές του qa για προσαρτήματα 

Τύπος προσαρτήματος  qa 

Στηθαία σε μορφή προβόλου η  διακοσμητικά στοιχεία 
Σήματα και πίνακες διαφημίσεων 
Καπνοδόχοι, ιστοί και δεξαμενές σε πόδια που δρουν σαν ελεύθεροι 
πρόβολοι σε ύψος περισσότερο από το ήμισυ του συνολικού ύψους τους  

1,0 

Εξωτερικοί και εσωτερικοί τοίχοι 
Διαχωριστικοί τοίχοι και τοίχοι όψεως  
Καπνοδόχοι, ιστοί και δεξαμενές σε πόδια που δρουν σαν ελεύθεροι 
πρόβολοι σε ύψος λιγότερο από το ήμισυ του συνολικού ύψους τους, ή 
που διαθέτουν αντιστηρίξεις ή καλωδιωτές προσδέσεις (επιτόνους) προς 
τον φορέα στο κέντρο μάζας τους ή πάνω από αυτό    
Στοιχεία αγκύρωσης μονίμων ερμαρίων και βιβλιοθηκών που εδράζονται 
στο δάπεδο  
Στοιχεία αγκύρωσης ψευδοροφών και φωτιστικών   

2,0 
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