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ΠΡΟΟΗΜΗΟ 

Πξνζθέξνπκε αξλεηηθέο ππεξεζίεο ζην ηνκέα, επαλαιακβάλνληαο ηε 

ζηεξεφηππε (θαη δήζελ θηινζνθεκέλε) άπνςε « ε ζπληήξεζε ηνπ κλεκείνπ 

δελ ππόθεηηαη ζε θαλόλεο ». Μηα ηέηνηα ζέζε παξνπζηάδεη πξάγκαηη ηα 

αθφινπζα κεηνλεθηήκαηα :  

 Αληί λα πξνζηαηεχεη ηα Μλεκεία απφ απζαίξεηνπο θαλφλεο, 

δηαησλίδεη ηηο αζάθεηεο θαη ελζαξξχλεη ηηο απζαηξεζίεο, ελ νλφκαηη 

ελφο νηνλεί ηδεψδνπο.  

 Αλαβάιιεη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ πνηθίισλ (φλησο 

αληηθαηηθψλ) επηηειεζηηθνηήησλ  πνπ απαηηνχληαη απφ κηα 

επέκβαζε – θπξίσο δε, καηαηψλεη ηε θαηαλφεζε ησλ επηκέξνπο 

ζρέζεσλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα νδεγνχκαζηε εθάζηνηε ζε έλα 

optimum. 

Γηα απηφ, θξίλεηαη φηη ε δηαθιαδηθή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα πνπ αζρνιείηαη                       

κε ηε ζηεξέσζε ησλ Μλεκείσλ, δηαζέηεη ηψξα επαξθή εκπεηξία ψζηε λα 

αλαζπληάμεη ηηο Αξρέο Γνκεηηθνχ Αλαζρεδηαζκνχ ησλ Μλεκείσλ. 

Πξνο ηνχην, ν ΟΑΠ αλέιαβε ηε πξσηνβνπιία λα πξνεηνηκάζεη ην έδαθνο γηα 

ηε ζχληαμε ελφο «Ρπζκηζηηθνχ Πιαηζίνπ γηα ηηο Γνκεηηθέο Δπεκβάζεηο θαη ηελ 

Αληηζεηζκηθή Πξνζηαζία ησλ Μλεκείσλ», ην νπνίν ζα είλαη έξγν κίαο 

κειινληηθήο δηαθιαδηθήο  Δπηηξνπήο πνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν 

Πνιηηηζκνχ, ειπίδεηαη φηη ζα νξηζζεί θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί αλαιφγσο. 

 

[Απξίιηνο 2009] 
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ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

 

1. Ζ ζεκαζία ηεο Αληηζεηζκηθόηεηαο ησλ Μλεκείσλ.  

 

Ζ αληηζεηζκηθφηεηα ησλ Μλεκείσλ (δηαηηζέκελε ή απαηηνχκελε) παξνπζηάδεη 

σο γλσζηφλ δ η η η φ ελδηαθέξνλ.   

α) Ζ παξνχζα γελεά αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε λα δηαζθαιίζεη (ζην κέηξν ηνπ 

εθηθηνχ) ηελ επηβίσζε ηνπ Πνιηηηζκηθνχ απηνχ Αγαζνχ, έλαληη ηνπ ζεηζκηθνχ 

θηλδχλνπ ν νπνίνο ην απεηιεί κε βιάβεο ή κε θαηάξξεπζε («Αθεξαηφηεηα ηνπ 

Μλεκείνπ»). Πξνο ηνχην είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα κειεηνχκε ηε ιήςε 

ελδερφκελσλ κέηξσλ δνκεηηθήο επέκβαζεο (δει. επηζθεπψλ ή  θαη 

εληζρχζεσλ), κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή αιινίσζε ησλ Μλεκεηαθψλ Αμηψλ.  

Έρεη δε γίλεη δεθηφ φηη νη ζρεηηθέο κε ην ζέκα απηφ απνθάζεηο καο, δελ 

θαιχπηνληαη πιήξσο απ’ ηελ άπνςε φηη «έλα κλεκείν πνπ άληεμε ηνπο 

πξνγελέζηεξνπο ζεηζκνχο, ζα αληέμεη θαη ηνπο επφκελνπο»:  

 

- Πξψηνλ, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, πξνγελέζηεξνη ζεηζκνί έρνπλ ήδε 

πξνθαιέζεη κηθξέο ή κεγάιεο βιάβεο ζην κλεκείν, ε ζπζζψξεπζε ησλ νπνίσλ 

ελδέρεηαη λα κεηψλεη δπζπξνβιέπησο ηελ δηαζέζηκε αληηζεηζκηθφηεηά ηνπ 

έλαληη αλάινγσλ ζεηζκψλ θαηά ην κέιινλ. Πνιχ δε πεξηζζφηεξν φπνπ 

πνηθίινη άιινη βιαπηηθνί παξάγνληεο (θπζηθνρεκηθή θζνξά, απνηειέζκαηα 

εξππζκνχ, ελδερφκελεο ππξθαγηέο, εδαθηθέο κεηαβνιέο θαζψο θαη πνηθίιεο ελ 

ησ κεηαμχ αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο ) έρνπλ πξνθαιέζεη πεξαηηέξσ κείσζε 

ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ηνπ κλεκείνπ. 

-  Γεχηεξνλ, ε ζεσξεηηθή θαη ε ζηαηηζηηθή ζεηζκνινγία δηδάζθεη φηη, ζε 

νξηζκέλεο πεξηνρέο, θαζφινπ δελ απνθιείεηαη ε εθδήισζε 

επηθηλδπλσδέζηεξσλ ζεηζκηθψλ δξάζεσλ ζε φξνπο επηηαρχλζεσλ/ ηαρπηήησλ/ 

κεηαθηλήζεσλ - πνιχ δε ζπρλφηεξα, ζε φξνπο θαζκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ.  
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β) Πέξαλ ηεο "δηαηήξεζεο" ηνπ πνιηηηζκηθνχ απηνχ αγαζνχ θαζεαπηφ, ην 

ελδηαθέξνλ καο γηα ηελ αληηζεηζκηθφηεηα ελφο κλεκείνπ ππαγνξεχεηαη θαη απ' 

ηελ λνκηθή ππνρξέσζε πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο ησλ Γεηηφλσλ, 

πληεξεηψλ, Δπηζθεπηψλ ή Καηνίθσλ ηνπ κλεκείνπ. Ζ δεχηεξε απηή πιεπξά 

ηνπ ελδηαθέξνληφο καο γηα ηελ αληηζεηζκηθή ηθαλφηεηα ηνπ κλεκείνπ (αλάινγα 

κε ηνλ «βαζκφ επηζθεςηκφηεηαο» κλεκεηαθψλ θηηξίσλ), απνθηά κεγαιχηεξε 

ζεκαζία ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, ζηηο νπνίεο έρεη αλαβαζκηζζεί ε Αμία  

"Αλζξψπηλε Εσή''. 

 

2. Γπζρέξεηεο ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ζέκαηνο κέρξη ζήκεξα 

Όκσο, ε εθπφλεζε ησλ κειεηψλ δνκεηηθψλ επεκβάζεσλ (δνκεηηθέο 

επεκβάζεηο = επεκβάζεηο ζπληήξεζεο, επηζθεπήο ή ελίζρπζεο ηνπ Φ.Ο) ζε 

αξραία, βπδαληηλά - κεηαβπδαληηλά θαη λεψηεξα κλεκεία παξνπζηάδεη κεγάιεο 

δπζθνιίεο: 

   -Τπάξρνπλ θαηαξρήλ κεγάιεο αβεβαηφηεηεο σο πξνο ηελ εθηίκεζε ησλ 

ππαξρνπζψλ αληηζηάζεσλ, ησλ επηβαιιφκελσλ δξάζεσλ αιιά θαη ησλ 

κεζφδσλ αλάιπζεο θαη δηαζηαζηνιφγεζεο -πέξαλ ησλ δπζρεξεηψλ ιήςεσο 

απνθάζεσλ σο πξνο ηηο αληηθαηηθέο Αμίεο ηνπ Μλεκείνπ.  

 

Δηδηθά, ζηελ πεξίπησζε ησλ λεσηέξσλ κλεκείσλ, ε ππνρξέσζε ηδησηψλ 

ηδηνθηεηψλ κλεκεηαθψλ θηηξίσλ γηα έθδνζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ δπζθνιεχεη 

πεξηζζφηεξν ηα πξάγκαηα, κε ηελ ξεηή πιένλ ππνρξέσζε ησλ Μειεηεηψλ λα 

ζπληάζζνπλ ζηαηηθέο θαη αληηζεηζκηθέο κειέηεο κε βάζε ηνπο Καλνληζκνχο, θαη 

λα δεζκεχνληαη γηα ηελ επζχλε ηεο εθαξκνγήο ηνπο.   

  

Απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη απφ ην ΣΔΔ έρνπλ γίλεη θαηά θαηξνχο 

ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο ζχληαμεο θεηκέλσλ Πξνδηαγξαθψλ γηα ηνλ ηξφπν 

εθπφλεζεο ησλ κειεηψλ γηα ηελ ζηεξέσζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ κλεκείσλ ή 

θαη γηα ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπο ζε πεξηπηψζεηο κλεκείσλ κε Φ.Ο απφ Ο.. Οη 

Πξνδηαγξαθέο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζηηο πεξηπηψζεηο εθπφλεζεο 

ησλ κειεηψλ απφ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ ΤΠΠΟ ή αλάζεζεο ησλ κειεηψλ ζε 

ηξίηνπο, κε ηνλ Νφκν 716/1977, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κεηαγελέζηεξα κε ηνλ 

Νφκν 3316/2005. Άιισζηε, ζχκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 99/1992  
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«Μειέηε θαη Δθηέιεζε Αξραηνινγηθψλ ελ γέλεη Έξγσλ», νη κειέηεο 

επεκβάζεσλ ζε κλεκεία πξέπεη λα εθπνλνχληαη κε βάζε εηδηθέο θάζε θνξά 

Πξνδηαγξαθέο πνπ εγθξίλνληαη απφ ην Κ.Α.. θ.ι.π αξκφδηα πκβνχιηα ηνπ 

ΤΠΠΟ. Όκσο νη Πξνδηαγξαθέο απηέο δελ έρνπλ ζεζκνζεηεζεί λνκηθά, φπσο 

θαη νη αληίζηνηρνη Καλνληζκνί Ακνηβψλ, κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη. Δμ άιινπ, θαη  

ην πιήζνο απηψλ ησλ κειεηψλ είλαη κηθξφ ζε ζχγθξηζε κε εθείλν ησλ κειεηψλ 

πνπ αλαηίζεληαη απφ ηξίηνπο (ινηπά Τπνπξγεία, Ννκαξρίεο, Γήκνπο, 

Μεηξνπνιηηηθά, Μνλαζηεξηαθά θαη Δθθιεζηαζηηθά πκβνχιηα, Ν.Π.Γ.Γ, 

Ν.Π.Η.Γ, απινχο ηδηψηεο θ.ι.π.), θαη νη νπνίεο ππνβάιινληαη ζην ΤΠΠΟ κφλνλ 

εθ ησλ πζηέξσλ γηα  έγθξηζε. 

 

Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη νη Πξνδηαγξαθέο απηέο απνηεινχλ έλα γεληθφ πιαίζην, 

ην νπνίν φκσο αθήλεη ην πεξηζψξην ζηνλ Μειεηεηή λα επηιέμεη ( θαη λα  

δηθαηνινγήζεη ) ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ πξνζεγγίδεη ην φιν ζέκα. Καη ην 

πξφβιεκα αλάιεςεο επζπλψλ παξακέλεη. 

   

Έηζη, ε έιιεηςε ελφο επίζεκνπ εηδηθνύ ξπζκηζηηθνύ πιαηζίνπ γηα ηνλ 

εμνξζνινγηζκφ ηνπ ηξφπνπ εθπφλεζεο ησλ κειεηψλ δνκεηηθψλ επεκβάζεσλ 

ζε κλεκεία, νδεγεί ζπλήζσο ζηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ ( πνιχπινθσλ θαη 

ήδε θαηαπνλεκέλσλ παιαηψλ θαηαζθεπψλ ) κε ηελ κεζνδνινγία θαη ην 

θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο λέεο θαηαζθεπέο. Πνιχ 

ζπρλά, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο κειεηψλ πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηξίηνπο θαη 

ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε, πξνηείλεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ππεξβνιηθά  

δξαζηηθψλ επεκβάζεσλ, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ ζα νδεγνχζε ζε νξηζκέλεο 

απψιεηεο ηεο αξρηθήο κνξθήο, ησλ αξρηθψλ πιηθψλ θιπ., ζπρλά δε ρσξίο 

επαλεπεκβαζηκφηεηα (δειαδή ρσξίο ηε δπλαηφηεηα κειινληηθψλ επεκβάζεσλ 

κεηά απφ αθαίξεζε ζχγρξνλσλ επεκβάζεσλ) θαζψο θαη απψιεηεο ηεο 

αηζζεηηθήο αμίαο ηνπ κλεκείνπ. Ζ εχινγε δηθαηνινγία ησλ Μειεηεηψλ 

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ είλαη φηη ππνρξενχληαη απφ ηνλ Νφκν λα εθαξκφδνπλ ηηο 

δηαηάμεηο ησλ Δζληθψλ Καλνληζκψλ ή θαη ησλ Δπξσθσδίθσλ, παξά ην γεγνλφο 

φηη ηα ίδηα ηα θείκελα ησλ Καλνληζκψλ αλαθέξνπλ ξεηά φηη νη δηαηάμεηο ηνπ 

αθνξνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν λέα θαη φρη ππάξρνληα ( θαη κάιηζηα 

δηαηεξεηέα ) θηίξηα. Δλ πάζε  δε πεξηπηψζεη, δελ κπνξνχλ λα αλαδερζνχλ 

κφλνη  ηνπο ηηο ηεξάζηηεο πνηληθέο, αζηηθέο θαη εζηθέο επζχλεο πνπ ζα 
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αλέθππηαλ εμαηηίαο κηαο απζαίξεηεο κείσζεο ηεο απζηεξφηεηαο ησλ θξηηεξίσλ 

ζρεδηαζκνχ.  

   

Απηφ νδεγεί ζε κεγάιεο ηξηβέο κε ηνπο Αξρηηέθηνλεο θαη Αξραηνιφγνπο, νη 

νπνίνη επιφγσο ζεσξνχλ φηη ε επηζηεκνληθή ηνπο  εμεηδίθεπζε ηνπο θαζηζηά 

θχξηνπο ζεκαηνθχιαθεο ησλ αξρηηεθηνληθψλ, ηζηνξηθψλ θαη αηζζεηηθψλ αμηψλ 

ησλ κλεκείσλ – παξάιιεια βέβαηα κε ηελ θνηλή επζχλε ηνπο (καδί κε ηνπο 

Πνιηηηθνχο Μεραληθνχο) έλαληη ηεο ελδερφκελεο δηαθηλδχλεπζεο ηεο 

αλζξψπηλεο δσήο. Δμ άιινπ, δεκηνπξγείηαη θαη έλα θιίκα δπζπηζηίαο σο πξνο 

ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηζηήκεο ηνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ λα πξνζεγγίζεη, λα 

θαηαλνήζεη θαη ηειηθά λα ζεξαπεχζεη έλα Μλεκείν, ιακβάλνληαο ζνβαξά 

ππφςε φιεο ηηο άιιεο Αμίεο αιιά θαη ηηο αβεβαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζηηο 

παξαδνρέο ηεο εθάζηνηε κειέηεο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κεηαμχ Αξρηηεθηφλσλ 

Μεραληθψλ θαη Αξραηνιφγσλ ή Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ θαη Ηζηνξηθψλ ηεο 

Αξρηηεθηνληθήο, ζε πεξηπηψζεηο απνπζίαο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ. 

 

Έηζη, ζπρλά ην ΤΠΠΟ (κεηά απφ γλσκνδφηεζε ησλ εθάζηνηε αξκνδίσλ 

πκβνπιίσλ), εγθξίλεη κέξνο κφλνλ ησλ πξνηεηλφκελσλ απφ ηνπο κειεηεηέο 

δνκεηηθψλ επεκβάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιάμεη ηηο άιιεο αμίεο ηνπ 

Μλεκείνπ. Σφηε βέβαηα ηίζεηαη εχινγα ην εξψηεκα «Πνηφο ζα έρεη ηελ ηειηθή 

επζχλε γηα ηηο φπνηεο βιάβεο ηπρφλ παξνπζηαζζνχλ, ηφζν ζην ίδην ην Μλεκείν 

φζν θαη ζηα θηλεηά αξραηνινγηθά αγαζά πνπ ηπρφλ θπιάζζνληαη εληφο απηνχ 

(π.ρ. ζε πεξηπηψζεηο Μνπζείσλ πνπ ζηεγάδνληαη εληφο Μλεκείσλ), αιιά θαη 

γηα ηηο αλζξψπηλεο δσέο πνπ ηπρφλ ζα ηεζνχλ ζε θίλδπλν;». Σέινο, θαη ζε φ,ηη 

αθνξά  ην ζέκα ηεο πνηληθήο θαη αζηηθήο επζχλεο, ζε πεξηπηψζεηο αζηνρηψλ 

κειέηεο ή/θαη έξγνπ θαη πιηθψλ ή/θαη αλζξψπηλσλ απσιεηψλ, αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ηα κέιε ησλ πκβνπιίσλ ηνπ ΤΠΠΟ (Κ.Α.., Κ..Ν.Μ., Σνπηθά 

πκβνχιηα Μλεκείσλ) «δελ δηψθνληαη θαη δελ εμεηάδνληαη γηα γλψκε πνπ 

δηαηχπσζαλ ή πξάμε πνπ δηελήξγεζαλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο» [βι. παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3207/2003 «Ρχζκηζε ζεκάησλ 

Οιπκπηαθήο Πξνεηνηκαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 302/η.Α΄/24.12.2003) 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3094/2003 «πλήγνξνο ηνπ 

Πνιίηε θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 10/η.Α΄/22.1.2003) ].  
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Αλαθχπηεη δειαδή αθφκε ελαξγέζηεξν ην εηεξνβαξέο ησλ πθηζηακέλσλ 

λνκηθψλ ζπλζεθψλ αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο πνπ επηιακβάλνληαη ηεο 

ηεξεψζεσο ησλ Μλεκείσλ – γεγνλφο ην νπνίν δελ πξνάγεη ηελ επηηπρία 

απηψλ ησλ επεκβάζεσλ. 

 

3. Ζ αλάγθε γηα έλα ζρεηηθό Ρπζκηζηηθό Πιαίζην 

Με βάζε ηηο πξνεγνχκελεο δηαπηζηψζεηο, νξηζκέλεο Τπεξεζίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, θαζψο θαη Οξγαλψζεηο Μεραληθψλ, είραλ δηαγλψζεη 

ηελ αλάγθε γηα ηε ζχληαμε ελφο επξχηεξεο απνδνρήο Ρπζκηζηηθνχ Πιαηζίνπ 

επί ηνπ ζέκαηνο – ε κνξθή θαη ε λνκηθή θαηεγνξία ηνπ νπνίνπ ζα 

απνθαζίδνληαλ αξγφηεξα. Έλα ηέηνην Ρπζκηζηηθφ Πιαίζην ζα έπξεπε λα 

ζπληζηά έλαλ θνηλψο απνδεθηφ Οδεγφ, ν νπνίνο ζα αλαθεξφηαλ θαηαξρήλ ζηηο 

πξνο πξνζηαζία Αμίεο, ζα αλαγλψξηδε ηελ θαηά πεξίπησζε ελδερφκελε 

αληηζεηηθφηεηά ηνπο, ζα πεξηέγξαθε ηα θξηηήξηα γηα ηε ιήςε ησλ ζρεηηθψλ 

ηειηθψλ απνθάζεσλ πξνο επίηεπμε κηαο «βέιηηζηεο» ιχζεο ζηεξεσηηθήο 

επέκβαζεο. Δμ άιινπ, ην πιαίζην απηφ ζα πεξηέγξαθε αηηηνινγεκέλσο ηα 

απαηηνχκελα πεξηερφκελα ησλ Μειεηψλ Γνκεηηθήο Απνθαηάζηαζεο, 

ππνγξακκίδνληαο ηελ αλάγθε ηεο πξνο ηνχην Γηαθιαδηθφηεηαο. Σέινο, ην 

Ρπζκηζηηθφ απηφ Πιαίζην ζα ζπληζηνχζε ηηο ζχγρξνλεο ηερληθέο κεζφδνπο 

Σεθκεξίσζεο, απνηίκεζεο Αληηζηάζεσλ θαη Αλάιπζεο, καδί κε ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίνλ ζα βξίζθεηαη ε « αμηαθψο αλεθηή » ηηκή ηεο ζεηζκηθήο δξάζεο 

ζρεδηαζκνχ ηεο επεκβάζεσλ. 

 

4. Ζ θνηλή πξσηνβνπιία ΤΠΠΟ/ΟΑΠ 

α) Καηά ην 2004, ν ΟΑΠ ζπλαξκφδηνο γηα θαλνληζηηθά δεηήκαηα ζρεηηδφκελα 

κε ηε ζεηζκηθή δηαθηλδχλεπζε ( risk ), παξαθάιεζε ηνλ Πξφεδξν ηεο 

Δπηηξνπήο ζπληάμεσο ηνπ «Καλνληζκνχ Δπεκβάζεσλ ζε Τθηζηάκελα 

Κηίξηα», θαζεγεηή Θ.Π. Σάζην, θαη ηελ Γξα  Πνι. Μεραληθφ Α. Μηιηηάδνπ, 

Γηεπζχληξηα Σερλ. Δξεπλψλ Αλαζηήισζεο ηνπ ΤΠΠΟ, ζε ζπλεξγαζία κε 

ηελ Λ. Πέιιε, Πνι. Μεραληθφ MSc. Γηεπζχληξηα δηεχζπλζεο Αληηζηζκεηθνχ 

ρεδηαζκνχ ηνπ ΟΑΠ θαη αλαπιεξψηξηα δηεπζχληξηα ηνπ Δ. Κ. Πξφιεςεο 

θαη Πξφγλσζεο ησλ εηζκψλ, λα πξνεηνηκάζνπλ κηα ελδεηθηηθή πεξηγξαθή  
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ησλ αλαγθαίσλ ελεξγεηψλ κηαο Δπηηξνπήο Δηδηθψλ, ε νπνία ζα νξηδφηαλ γηα λα 

ζπληάμεη έλα ηέηνην Ρπζκηζηηθφ Πιαίζην. 

Ζ Οκάδα απηή, δηακφξθσζε κηα ηέηνηα ελδεηθηηθή πεξηγξαθή, σο κηα πξψηε 

ζπκβνιή ζηηο ζπδεηήζεηο ηηο νπνίεο ζα θάλεη ε Δπηηξνπή, θαη σο 

απνζαθήληζε ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ ππεηζεξρφκελσλ ελλνηψλ, ψζηε ην έξγν 

ηεο Δπηηξνπήο λα είλαη ελδερνκέλσο ηαρχηεξν θαη απνδνηηθφηεξν.       

β) Ζ ζχληαμε ηνπ πξνο ηνχην απαηηνχκελνπ πιήξνπο θεηκέλνπ Ρπζκηζηηθνχ 

Πιαηζίνπ απαηηεί ηε ζέζπηζε κηαο πνιπκεξνχο δηαθιαδηθήο Δπηηξνπήο 

Δηδηθψλ, κε ηε δπλαηφηεηα νξηζκνχ Οκάδσλ Δξγαζίαο, ρξεκαηνδφηεζεο 

πξφζζεησλ ππνζηεξηθηηθψλ Δξεπλψλ θιπ.  

Έλα ηέηνην ηειηθφ θαη πιήξεο Ρπζκηζηηθφ πιαίζην, ζα κπνξνχζε λα 

ζεζκνζεηεζεί αξγφηεξα θαη κέζσ εηδηθνχ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο.  

 

5. θνπόο ηνπ παξόληνο  «ΥΔΓΗΟΤ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ» 

 

Λφγσ ηεο πνιχ κεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ επηδεηνχκελνπ ηειηθνχ 

ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ, εθξίζε ζθφπηκν λα πξνεηνηκαζζεί κεζνδηθφηεξα ην έξγν 

ηεο αξκφδηαο πξνο ηνχην πνιπκεινχο Δπηηξνπήο, αλαπηχζζνληαο πεξαηηέξσ 

ην αξρηθφ 8-ζέιηδν πξνζρέδην ηνπ Ο.Α..Π. (2004). 

 

Γη’ απηφλ ηνλ ζθνπφ, ν Ο.Α..Π. αλέιαβε ηελ πξσηνβνπιία λα νξίζεη κηαλ 

επξχηεξε ηψξα Οκάδα απφ 15 επηζηήκνλεο, κε ηελ παξάθιεζε λα 

επεμεξγαζζνχλ ηα πεξηερφκελα ηνπ πξνζρεδίνπ, θαη λα ηα εκπινπηίζνπλ κε 

φζεο ιεπηνκέξεηεο ζα επέηξεπε ε κηθξή πξνζεζκία πνπ ηεο εηέζε, θαζψο θαη 

ε νηθνλνκηθή θαη νξγαλσηηθή αδπλακία λα ζηεξηρζεί ζε εηδηθφηεξεο πξνηάζεηο 

εμεηδηθεπκέλσλ Οκάδσλ Δξγαζίαο.   
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Έηζη, πηζηεχεηαη φηη ηα πεξηερφκελα ηνπ παξφληνο ηεχρνπο, κπνξεί λα είλαη 

ρξήζηκα σο εμήο : 

 

 Να θαηαζηήζνπλ ζαθέζηεξα ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ Έξγνπ ηεο 

ηειηθήο Δπηηξνπήο. 

 

 Να βνεζήζνπλ ηνπο αξκνδίνπο λα ππνινγίζνπλ αθξηβέζηεξα 

- ηελ απαηηνχκελε νξγάλσζε 

- ηηο απαηηνχκελεο δαπάλεο θαη  

- ηνλ αλαγθαίν ρξφλν ηνπ έξγνπ ηεο ηειηθήο Δπηηξνπήο 

 

 Να ππέρεη πξνζσξηλώο σο πξνο ηα ζέκαηα ηεο δνκεηηθήο κειέηεο ηνλ 

ξφιν ησλ «εηδηθφηεξσλ θαλφλσλ» ηνπο νπνίνπο πξνβιέπεη ην άξζξν 40 

ηνπ λφκνπ 3028/28.06.2002/ΦΔΚ 153. 
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                                          2. ηάζκεο πνπδαηφηεηαο Μλεκείσλ 

                                          3. Καηεγνξηνπνηήζεηο Δπηζθεςηκφηεηαο  

     4.ηάζκεο Βιαβψλ 

     Παξάξηεκα Α1 
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Πξννίκην 

Οη πνηθίιεο δηρνγλσκίεο γηα ηηο νπνίεο έγηλε ιφγνο ζηελ Δηζαγσγή, πηζηεχεηαη 

φηη νθείινληαη ζηα  αθφινπζα αίηηα: 

 Δλδερφκελεο αζάθεηεο πεξί ηνπ ζπλφινπ ησλ Αμηώλ πνπ δηαθπβεχνληαη 

θαηά ηηο δνκεηηθέο επεκβάζεηο ( επηζθεπέο / εληζρχζεηο ) ζε Μλεκεία. 

 Αηειήο ίζσο ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ κεγάινπ πιήζνπο θαη ηεο 

πεξηπινθήο ησλ παξακέηξσλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζηνλ ρεδηαζκφ 

απηψλ ησλ επεκβάζεσλ. 

 Δλδερφκελε ππεξαπινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ ηειηθή ιήςε Απνθάζεσλ πεξί ηεο βέιηηζηεο ιχζεο. 

Γη’ απηνχο ηνπο ιφγνπο, θξίλεηαη αλαγθαία ε αλάιπζε ησλ ζεκειησδψλ απηψλ 

δεηεκάησλ, θαη ε θαηά ην δπλαηφλ «ξπζκηζηηθή» πεξηγξαθή ησλ, έηζη ψζηε λα 

δηεπθνιπλζεί ε πεξαηηέξσ εθινγίθεπζε ησλ ζρεηηθψλ Μειεηψλ θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ επνπηείαο, έγθξηζεο θαη παξαθνινχζεζήο ησλ. 

 

1. Οη ελδερνκέλσο αληηηηζέκελεο Αμίεο πνπ ππεηζέξρνληαη  

α) Ζ βαζηθή πξφθιεζε είλαη ε ζχγθξνπζε Πνιηηηζκηθψλ Αμηψλ κε ηελ Αμία 

«Πξνζηαζία ηεο Εσήο ησλ Αλζξψπσλ», ε αληηζεηηθφηεηα δειαδή κεηαμχ ηεο 

«Μλεκεηαθήο Αμίαο» θαη ηεο «Αζθάιεηαο» ηνπ Μλεκείνπ έλαληη 

θαηαξξεχζεσο (ππν ζπλήζεηο ή ηπρεκαηηθέο δξάζεηο). Ζ αληηζεηηθφηεηα απηή 

δελ είλαη ηειείσο λέα: Ήηαλ παξνχζα θαη θαηά ηελ αξρηθή θάζε 

ζχιιεςεο/ζρεδηαζκνχ ηνπ Μλεκείνπ. (Ζ Ηζηνξία, άιισζηε, βξίζεη 

παξαδεηγκάησλ κλεκεηαθψλ έξγσλ πνπ θαηέξξεπζαλ θαηά ηε θάζε ηεο 

θαηαζθεπήο-ησλ ή ακέζσο κεηά). 

β) Δμ άιινπ, αλάινγεο αληηζεηηθφηεηεο παξαηεξνχληαη θαη κεηαμχ 

«Αζθάιεηαο» θαη άιισλ απαηηήζεσλ Δπηηειεζηηθφηεηαο ελφο Μλεκείνπ, φπσο 

ε «Αλαζηξεςηκόηεηα/Δπαλεπεκβαζηκόηεηα» ησλ ιχζεσλ πνπ ζα 

πξνηαζνχλ, θαζψο θαη ε ελ ρξφλσ «Αλζεθηηθόηεηά» ηνπο. Δδψ ηνπιάρηζηνλ, 

ν δηάινγνο κεηαμχ ησλ δπλεηηθψο αληηηηζέκελσλ ζηφρσλ θείηαη ελ πνιινίο 

κέζα ζην Σερληθφ επίπεδν θαη ε δηαιεθηηθή αλάιπζε κνηάδεη επρεξέζηεξε. 

Τπεηζέξρεηαη παξα ηαχηα θαη εδψ κηα πξφζζεηε αμηνινγηθή θξίζε, ε νπνία 

ζρεηίδεηαη κε ηα «δηθαηψκαηα» ησλ επνκέλσλ γελεψλ λα θάλνπλ ρξήζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπζηψλ ηεο παξνχζαο γελεάο, αιιά θαη ηνπ «δηθαηψκαηνο» ηεο 
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παξνχζαο γελεάο λα επηβάιεη ηηο δηθέο-ηεο ηζηνξηθέο θαη αηζζεηηθέο αληηιήςεηο 

ή θαη ηηο δηθέο-ηεο ρξήζεηο ηνπ Μλεκείνπ. Έηζη, ν πξνβιεκαηηζκφο δηεζείηαη 

αλαγθαζηηθά θαη κέζσ ελφο ρψξνπ εζηθνύ. 

γ) Βεβαίσο, πέξαλ ησλ Μλεκείσλ, ν αλζξψπηλνο βίνο ζηνηρεηψλεηαη θη απφ 

πιήζνο άιισλ θνηλσληθψλ Αμηψλ κεξηθέο ησλ νπνίσλ ζπλάπηνληαη θαη κε ηε 

Μλεκεηαθή Αμία. 

(i) Ζ Αμία ηεο Αλζξώπηλεο Εσήο ζπλαληάηαη κε ηελ Μλεκεηαθή 

Αμία ζε πεξηπηψζεηο δνκεηηθήο απνθαηάζηαζεο ελφο κλεκείνπ: 

Ο πξνζδηδφκελνο ζην κλεκείν βαζκφο Αζθαιείαο έλαληη ησλ 

θπζηθψλ Γπλάκεσλ (βαξχηεηα, άλεκνο, πιεκκχξεο, ππξθαγηά, 

ζεηζκφο) είλαη κέλ νκφξξνπα επλντθφο γηα ηελ Αλζξψπηλε Εσή, 

ζπρλφηαηα φκσο αληηβαίλεη πξνο ηελ Αμία ηεο Μνξθήο θαη ηελ 

Σερληθή Αμία ηνπ κλεκείνπ. Πξάγκαηη, θάζε δνκεηηθή επέκβαζε 

αιινηψλεη πάληνηε ηε Μνξθή ζηε κηθξνθιίκαθα (π.ρ βαζχ 

αξκνιφγεκα, πξνζζήθε ιίζσλ σο δηαηκεηηθψλ ζπλδέζκσλ,θ.ά), 

θάκπνζεο δε θνξέο ηελ αιινηψλεη θαη ζε κέζε θιίκαθα (π.ρ. 

αληηθαηάζηαζε ιηζνζσκάησλ, πεξηκεηξηθή ελίζρπζε 

αλνηγκάησλ, θ.ά), θάκπνζεο δε θνξέο ηελ αιινηψλεη θαη ζε 

κεγάιε θιίκαθα (π.ρ πξνζζήθε ειθπζηήξσλ, ρηίζηκν αληεξίδσλ, 

ηπρφλ αθαίξεζε επηθίλδπλσλ ηκεκάησλ κεηαγελέζηεξσλ 

πξνζζεθψλ, θ.ά). Δμ άιινπ, πξνζζέηνληαο λέα πιηθά, ε 

επέκβαζε κεηψλεη θαη ηελ Σερληθή Αμία ηνπ κλεκείνπ, έζησ θαη 

αλ δελ επεξεάδεη θάπσο ηελ Μνξθή (π.ρ. ζπγθνιιεηηθά 

κεκνλσκέλσλ ιηζνζσκάησλ, εθηέιεζε πδξαπιηθψλ ελέζεσλ 

ηνηρνπνηίαο, εζσηεξηθνί νπιηζκνί, θ.ά.). 

Απηή ε θ π ζ η ν ι ν γ η θ ή αληίζεζε ηεο δνκεηηθήο Αζθάιεηαο 

πξνο ηε Μλεκεηαθή Αμία, ζα είλαη ην ηίκεκα γηα ηνλ παξάιιειν 

ζεβαζκφ ηεο Αμίαο ηεο Αλζξψπηλεο Εσήο ( πέξαλ ηεο ζσηεξίαο 

ηνπ ηδίνπ ηνπ κλεκείνπ). Ζ βειηηζηνπνίεζε αλάκεζα ζηηο δπφ 

απηέο Αμίεο, είλαη ε κφλε δηαζέζηκε νδφο γηα ηε ιήςε ησλ 

απνθάζεσλ,  θαη ζα είλαη απηή ε βειηηζηνπνίεζε κηα 

θηινζνθηθψο ζπνπδαία Αμηνινγηθή πξάμε εδψ-θαη-ηψξα. Απ’  
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απηήλ ηελ άπνςε κάιηζηα, ην χθνο νξηζκέλσλ Μεραληθψλ 

«ακάλ πηά, κε ηελ αξρηηεθηνληθή ζαο» θαη ηα θαηεβαζκέλα 

κνχηξα νξηζκέλσλ Αξραηνιαηξψλ («ακάλ πηά, κ’ απηνχο ηνπο 

βαλδάινπο»), δελ ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

πξνβιεκάησλ. Άιισζηε, ακθφηεξνη κνλνκαρνχλ ζε 

θνηλφρξεζηε αξέλα. 

(ii) Ζ ζχλζεηε αμία ηεο Οηθνλνκίαο (κηα πξναηψληα θαη 

παγθφζκηα αμία) ζπλαληάηαη θαί απηή κε ηελ Μλεκεηαθή Αμία. 

Όηαλ ηπρφλ κηα δνκεηηθή απνθαηάζηαζε απνδεηθλχεηαη 

παλάθξηβε (θαί ζηε Μειέηε θαί ζηελ Καηαζθεπή), ηφηε ελδέρεηαη λ’ 

αξρίζνπλ θάπνηεο «εθπηψζεηο» ζηελ αθεξαηφηεηα ηεο Μνξθήο θαη 

ζηελ Αζθάιεηα. Δχινγνλ. Πξφθεηηαη γηα ηε βειηηζηνπνίεζε πνπ 

ιέγακε. Απφ θάπνπ αιινχ ζα ζηεξεζεί ν ιαφο ηα ιεθηά πνπ δίλεη 

γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ κλεκείνπ Πίζσ ινηπφλ απ’ ηελ 

νηθνλνκηθή αμία ππφθεηηαη κηα εζηθή Αμία ηεξάξρεζεο Αλαγθψλ. 

(iii) Ζ Υξεζηηθή ζεκαζία ελφο κλεκείνπ κπνξεί λα είλαη 

νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα (π.ρ. ηνπξηζηηθή «αμηνπνίεζε» ελφο 

κλεκείνπ), ή θαη επξχηεξα θνηλσληθήο θχζεσο (π.ρ. νηθηζηηθή 

απνθαηάζηαζε νξηζκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζε ηζηνξηθά θηίξηα 

ή ζξεζθεπηηθή ρξήζε ελφο κλεκείνπ). Δίλαη φκσο πξνθαλέο φηη 

θάζε ρξήζε θζείξεη ην κλεκείν, ελ ζπγθξίζεη πξνο ηελ θαηάζηαζε 

ηεο θαλνληθήο ζπληήξεζήο ηνπ. Σί καο θάλεη λ’ απνδερφκαζηε 

παξά ηαχηα απηή ηε ζρεηηθή θζνξά Απάληεζε: ε αλζξψπηλε 

επηζπκία λα ηθαλνπνηνχληαη όιεο νη Αλάγθεο καο. Ούκ επ’ άρηφ 

μόνον ζήζεηαι άνθρφπος, αλλ’ ού ζήζεηαι άνεσ άρηοσ  Καί εδψ, 

ινηπφλ, ιακβάλεη ρψξα κηα ηππηθή δ η α π ξ α γ κ ά η ε π ζ ε  Α μ η- 

ψ λ. 
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2. ηάζκεο πνπδαηόηεηαο ηνπ θάζε Μλεκείνπ 

Γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ εμνξζνινγηζκνχ ζηε ιήςε Απνθάζεσλ, ζπληζηάηαη ε 

αδξνκεξήο δηάθξηζε ησλ Μλεκείσλ ζε δχν ή ηξείο ζηάζκεο ζπνπδαηφηεηαο – 

δνζέληνο φηη ν θαη’ αξρήλ ζεβαζηφο καμηκαιηζκφο «φια ηα Μλεκεία είλαη ην 

ίδην ζεκαληηθά», ελδέρεηαη λα νδεγεί ζε αγθπιψζεηο….  Απ’ απηή ηελ άπνςε 

ζα παξαθιεζεί ην ΤΠΠΟ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ηειηθή Δπηηξνπή λα αλαιάβεη 

ην δχζθνιν εγρείξεκα ηεο ηαμηλφκεζεο ησλ Μλεκείσλ  ( φπσο π.ρ. έρεη γίλεη 

ζηελ Αγγιία, Γαιιία θιπ. ), αμηνπνηψληαο θαη ηηο ήδε ππάξρνπζεο δηαθξίζεηο 

ζηνλ Νέν Αξραηνινγηθφ Νφκν 3028/2002. Σειείσο ελδεηθηηθά, ζεκεηψλνληαη 

εδψ πξνρείξσο ηξείο ελδερφκελεο ζηάζκεο πνπδαηφηεηαο: 

 

1 : Μλεκεία παγθφζκηαο ζεκαζίαο ( «θνξπθαία» Μλεκεία ) 

2 : Μλεκεία Δζληθήο ζεκαζίαο ( «κείδνλνο» ζεκαζίαο ) 

3 : Μλεκεία Δζληθήο ζεκαζίαο «ηνπηθνχ» ελδηαθέξνληνο 

 

Γηα ην ζέκα απηφ, βιέπε παξάζηεκα Α1, ζην ηέινο ηνπ Μέξνπο Α. 

  

εκείσζε: Οη εληφο παξελζέζεσλ ραξαθηεξηζκνί πξνέξρνληαη απφ ηελ επίζεκε 

νξνινγία ηνπ ΤΠΠΟ. 

 

3. Καηεγνξηνπνίεζε Δπηζθεςηκόηεηαο ηνπ Μλεκείνπ 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ν ρεδηαζκφο θάζε Γνκεηηθήο Δπέκβαζεο ιακβάλεη 

ζνβαξφηαηα ππφςε ηελ δηαθηλδχλεπζε ηεο αλζξψπηλε δσήο: Αξραηνιφγσλ, 

πληεξεηψλ, Δπηζθεπηψλ ή θαη Καηνίθσλ ηνπ Μλεκείνπ. Δίλαη δε απηή ε 

παξάκεηξνο ηφζν ζεκαληηθφηεξε φζν κεγαιχηεξε είλαη ε «Δπηζθεςηκφηεηα» 

ηνπ Μλεκείνπ. Γη’ απηφ αθξηβψο, ε Μειέηε ζα ιάβεη ππνρξεσηηθά ππφςε θαη 

ηελ ηάζκε Δπηζθεςηκφηεηαο ηνπ Μλεκείνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμεη (i)  

ζηελ επηινγή ηεο «βέιηηζηεο» ηηκήο ζρεδηαζκνχ ηεο ζεηζκηθήο δξάζεο, θαζψο 

θαη  (ii) ζηελ ηειηθή εθινγή ησλ ηερληθψλ ιχζεσλ. 

 

Αθνινπζεί κηα πξφηαζε ηέηνηαο θαηεγνξηνπνίεζεο ηεο «ηάζκεο 

Δπηζθεςηκφηεηαο» Μλεκείσλ:  
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 Δ1 («Μεγάιε») : ρεδφλ ζπλερήο παξνπζία θνηλνχ ή ζπρλή παξνπζία 

πνιππιεζψλ Οκάδσλ. 

 Καηνηθίεο ζε ηζηνξηθνχο νηθηζκνχο 

 Μλεκεία πνπ ρξεζηκεχνπλ σο Μνπζεία 

 Μλεκεία κε ζπλερή ιαηξεπηηθή ρξήζε 

 Δ2 («Μέηξηα») : Πεξηζηαζηαθή θαηνίθεζε ή θαηά δηαζηήκαηα παξνπζία 

νιηγνκειψλ Οκάδσλ. 

 Μλεκεία επηζθέςηκα κφλνλ ππφ φξνπο 

 

 Δ3 («Μηθξή») : Πξνζπέιαζε επηηξεπφκελε κφλνλ ζην ππεξεζηαθφ 

πξνζσπηθφ. 

ηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη θαη ηα αλνηρηά Μλεκεία, φπσο π.ρ. αξραία 

ζέαηξα θιπ., πιελ ηεο πεξηνρήο ηπρφλ ειεχζεξα ηζηακέλσλ ηνίρσλ ή 

αγαικάησλ. 

 

εκείσζε: Ζ κέξηκλα γηα ηελ αζθάιεηα αλζξψπσλ αθνξά ηφζνλ ηνπο εληφο ηνπ 

κλεκείνπ ελνίθνπο ή επηζθέπηεο, φζνλ θαη εθείλνπο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ πεξίγπξν, 

ζε πιάηνο φζν κπνξεί λα θαηαιεθζεί απφ ηπρφλ πξνο ηα έμσ θαηάξξεπζε ηνπ 

κλεκείνπ. 

  

4. ηάζκεο Βιαβώλ ησλ Μλεκείσλ 

Ζ επηδεηνχκελε ξχζκηζε έρεη αλάγθε θαη απφ κηα αδξνκεξή έζησ δηάθξηζε ηεο 

ζηάζκεο βιαβψλ πνπ παξαηεξνχληαη ζηα Μλεκεία.  

 

ε απηά πνπ αθνινπζνχλ, πεξηγξάθνληαη θαη θαηαηάζζνληαη Γνκεηηθέο κφλνλ 

βιάβεο. Γελ πεξηιακβάλνληαη βιάβεο απφ ππξθαγηά, νχηε απφ θπζηθνρεκηθέο 

επηδξάζεηο απηέο, ζηνλ βαζκφ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αληνρή ηεο κάδαο ησλ 

πιηθψλ, ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ αληηθείκελν ρσξηζηψλ θαηεγνξηνπνηήζεσλ.    

εκεηψλεηαη επίζεο φηη ε δεκφζηα Αξρή κπνξεί λα πξνβιέςεη θαη ηε 

δπλαηφηεηα δηαθνξνπνίεζεο ζηάζκεο βιάβεο ζε δηάθνξα θέξνληα ή 

δηαθνζκεηηθά αλάινγα  ζηνηρεία κέζα ζην ίδην κλεκείν. 
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 (α)   Βιάβεο Μλεκείσλ από Σνηρνπνηία  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(β)   Βιάβεο ζε Μλεκεία κε αςίδεο ή ζόινπο ( κέ ή ρσξίο θνλίακα αξκώλ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η : Σξηρνεηδείο ξσγκέο ζε πνιχ ιίγνπο ηνίρνπο. 

  Δλδερφκελε πηψζε κηθξνηεκαρίσλ απφ επηρξίζκαηα. 

ΗΗ : Λνμέο Ρσγκέο ζε πνιινχο ηνίρνπο, ρσξίο νιίζζεζε θαηά κήθνο 

ησλ ξσγκψλ. 

  Πηψζε κεγάισλ ηεκαρίσλ απφ επηρξίζκαηα. 

ΗΗΗ : Μεγάιεο αλνηρηέο ξσγκέο ζην πιείζηνλ ησλ ηνίρσλ, ελδερφκελε 

νιίζζεζε θαηά κήθνο ησλ ξσγκψλ. 

  Απνδφκεζε πιέμεο ιηζνζσκάησλ θαηά ηφπνπο 

  Σνπηθέο ζξαχζεηο απφ ζιίςε. 

  Αζηνρία κεξηθψλ κή-θεξφλησλ ζηνηρείσλ. 

IV : νβαξέο δεκηέο ζηνπο ηνίρνπο, φπσο ΗΗΗ. 

  Μεξηθή αζηνρία ζηεγψλ θαη παησκάησλ 

  Σνπηθή απνζχλζεζε ηνίρσλ ζε ζέζεηο ζιηπηηθήο αζηνρίαο. 

 

 

 

Η : Μηθξή νιίζζεζε κεηαμχ ιίγσλ ζνιηηψλ 

  Δλδερφκελε πηψζε κηθξνηεκαρίσλ απφ επηρξίζκαηα. 

ΗΗ : Οιηζζήζεηο αλάκεζα ζε πνιινχο ζνιίηεο.  

  Πηψζε κεγάισλ ηεκαρίσλ απφ επηρξίζκαηα. 

ΗΗΗ : Εεκηέο φπσο ΗΗ, ζχλ ηνπηθέο ζιηπηηθέο ζξαχζεηο ζνιηηψλ. 

  Οξαηή κεηαβνιή ηεο θακπχιεο ηνπ εζσξαρίνπ ή εμσξαρίνπ. 

IV : Εεκηέο φπσο ΗΗΗ. 

  Σνπηθή απνζχλζεζε αςίδαο θαη ζφινπ ζε ζέζεηο ζιηπηηθήο αζηνρίαο 
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(γ)   Βιάβεο ζε Φνξείο από ιαμεπκέλνπο ιίζνπο ελ μεξώ ( πιελ αςίδσλ  

        θαη ζόισλ, βι. §2 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δ)   Βιάβεο ζε Μλεκεία κε ζθειεηό από Οπιηζκέλν θπξόδεκα θαη     

       ηνίρνπο πιεξώζεσο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η : Πνιχ κηθξή ζρεηηθή νιίζζεζε ιίγσλ ιηζνζσκάησλ.  

ΗΗ : Μεγάιεο ζρεηηθέο νιηζζήζεηο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ ιηζνζσκάησλ.  

ΗΗΗ : Εεκηέο φπσο ΗΗ, ζπλνδεπφκελεο κε ζξαχζεηο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ 

κεηαιιηθψλ ζπλδέζκσλ ( φπνπ ππάξρνπλ ). 

  Οξαηή απφθιηζε ηνίρσλ ή ζηχισλ απφ ηελ θαηαθφξπθν. 

IV : Εεκηέο φπσο ΗΗΗ, ζπλνδεπφκελεο απφ πνιιέο ζξαχζεηο ιίζηλσλ 

κειψλ. 

 

Η : Σξηρνεηδείο ξσγκέο ζε κε-θέξνληεο ηνίρνπο. 

  Κακπηηθέο ξσγκέο κηθξνχ εχξνπο ζε κηθξφ πνζνζηφ θεξφλησλ 

ζηνηρείσλ. 

ΗΗ : Δθηεηακέλεο θακπηηθέο, ιίγεο δηαηκεηηθέο ξσγκέο κηθξνχ εχξνπο.  

  νβαξέο ινμέο ξσγκέο ζε ηνίρνπο πιεξψζεσο. 

ΗΗΗ : Πηψζε κεξηθψλ ηνίρσλ πιήξσζεο. Κακπηηθέο ξεγκαηψζεηο 

κεγάινπ εχξνπο, ινμέο δηαηκεηηθέο ξσγκέο κέηξηνπ εχξνπο ζε 

δνθνχο, ππνζηπιψκαηα, ηνηρψκαηα. Απνθινίσζε ζθπξνδέκαηνο.   

  Πνιχ κηθξέο παξακέλνπζεο νξηδφληηεο κεηαθηλήζεηο. 

IV : Απνζχλζεζε κέινπο ζε ζέζεηο ρηαζηί ξσγκψλ, ιπγηζκφο ή θαη 

εμφιθεπζε ξάβδσλ νπιηζκνχ. 

  Πνιχ κηθξέο παξακέλνπζεο θαηαθφξπθεο κεηαθηλήζεηο. Μηθξέο 

παξακέλνπζεο νξηδφληηεο κεηαθηλήζεηο. 

 



 

26 

5. Πηζαλνινγηθώο Αλεθηέο ηάζκεο Δλδερόκελσλ Βιαβώλ ππό ηνλ 

εηζκό ηνπ ηειηθνύ ρεδηαζκνύ ηεο Δπέκβαζεο 

Δμ νξηζκνχ, θάζε ηερληθφο ρεδηαζκφο ζθνπεί ζηελ επίηεπμε κηαο επιφγσο 

πηζαλνινγνχκελεο Δπηηειεζηηθφηεηαο ( Performance ), πεξηγξαθφκελεο θαη 

απφ έλαλ «αλεθηφ / απνδεθηφ» βαζκφ ελδερφκελεο βιάβεο. 

 

Κη φπσο είλαη εχινγν, νη «αλεθηέο» απηέο βιάβεο ζα εμαξηψληαη απφ έλαλ 

 ( φλησο πεξίπινθν ) ζπλδπαζκφ ησλ εμήο παξακέηξσλ: 

 

- πνπδαηφηεηα ηνπ Μλεκείνπ θαζεαπηφ 

- Δηδηθφηεξεο δηαθπβεπφκελεο Αμίεο 

- Καηεγνξία Δπηζθεςηκφηεηαο ηνπ Μλεκείνπ ( δηαθηλδχλεπζε αλζξψπηλεο 

δσήο ) 

 

Πξνο ην παξφλ, ε ρξήζε ελφο ζπλδπαζηηθνχ κεηξψνπ φπσο πεξηγξάθεηαη 

ζηνλ πνηνηηθφ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, ζα θαζνδεγνχζε απνδνηηθά ηε ζχληαμε 

ησλ ζρεηηθψλ δνκεηηθψλ κειεηψλ. 

 

ΑΝΔΚΣΔ ΣΑΘΜΔ 

ΒΛΑΒΖ ΜΝΖΜΔΗΟΤ 

ΑΞΗΔ 

Αλζξώπηλε Εσή θαη 

Αθεξαηόηεηα Μλεκείνπ 

(*) 

Ηζηνξηθή 

Μλήκε θαη 

Αηζζεηηθή 

Αμία       Δπηζθεςηκόηεηα     → Δ1 Δ2 Δ3 

ηάζκε  

πνπδαηόηεηαο 

Μλεκείνπ 

1 Η ΗΗ ΗΗ I 

2 Η ΗΗ ΗΗΗ II 

3 ΗΗ ΗΗΗ ΗV III 

(*) Ζ Αθεξαηφηεηα ηνπ Μλεκείνπ ζεσξήζεθε  εδψ καδί κε ηελ αμία ηεο Αλζξψπηλεο Εσήο γηα 

ιφγνπο πξαθηηθνχο, επεηδή φ,ηη επλνεί ηελ Αζθάιεηα ηεο Αλζξψπηλεο Εσήο, επλνεί θαη ηελ 

Αθεξαηφηεηα ηνπ Μλεκείνπ ( ρσξίο βέβαηα ηνχην λα ζεκαίλεη φηη κεγαιχηεξε επηζθεςηκφηεηα 

θαζεαπηή «ζπλεπάγεηαη» κηθξφηεξεο βιάβεο ). 
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Οη ζηάζκεο πνπδαηφηεηαο ζα πεξηγξαθνχλ αθξηβέζηεξα απ’ ηα αξκφδηα 

φξγαλα ηνπ ΤΠΠΟ. Μηα πξψηε έλδεημε ζρεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, δφζεθε 

ζηελ παξ.2 απηνχ εδψ ηνπ Κεθαιαίνπ «Βαζηθέο έλλνηεο». 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Α1 

 

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 

πεξί ηεο αλάγθεο γηα ηε ζχληαμε ελφο εζληθνχ θαηαιφγνπ θαηεγνξηνπνίεζεο ζε 

ΣΤΑΘΜΕΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

 

1. Ζ ζεκαζία ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο γηα ηελ νξζνινγηθή κειέηε ησλ  

ηεξεσηηθώλ Δπεκβάζεσλ  

 

α)  Δίλαη απαξαίηεηε ε δηάθξηζε «ηάζκεο πνπδαηόηεηαο» φισλ ησλ   

      Μλεκείσλ: 

I. Γηα λα θαηαζηεί εθηθηφο ν εμνξζνινγηζκφο ζηε ιήςε ησλ 

απνθάζεσλ ηεο «βέιηηζηεο» επέκβαζεο, ελζρέζεη κε ηνλ 

απνδεθηφ βαζκφ βιάβεο. 

II. Δθηφο απφ ηα παξαδείγκαηα ηέηνησλ θαηαηάμεσλ ζε άιιεο 

Υψξεο, ππέξ ηεο δηάθξηζεο απηήο ζπλεγνξνχλ θαη νη ζέζεηο ηνπ 

Άξζξνπ 40 ηνπ Αξραηνινγηθνχ Νφκνπ ( «κλεκεία κείδνλνο 

ζεκαζίαο»), θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ην ΤΠΠΟ ππνβάιιεη θαηά 

δηαζηήκαηα πξνο ηελ UNESCO θαηάινγν «θνξπθαίσλ» 

Μλεκείσλ ηεο Υψξαο. 

 

β) Δίλαη επίζεο απαξαίηεηε ε δηάθξηζε ζε θαηεγνξίεο Δπηζθεςηκφηεηαο ηνπ 

θάζε Μλεκείνπ, ψζηε λα κπνξεί λα ιεθζεί θαηαιιήισο ππφςε ε 

δηαθηλδχλεπζε ηεο αλζξψπηλεο δσήο. Ωο πξνο ην ζέκα φκσο απηφ, δελ 

απαηηείηαη ε ζχληαμε ελφο «εζληθνχ» θαηαιφγνπ. Ζ Αξκφδηα Αξρή ζα νξίδεη 

θάζε θνξά ζε πνηα θαηεγνξία Δπηζθεςηκφηεηαο ζεσξεί φηη αλήθεη ην ππφ 

κειέηε Μλεκείν −  θαηεγνξία ε νπνία ζα κπνξεί ελδερνκέλσο λα 

κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ δνκεηηθήο 

απνθαηάζηαζεο θαη ηνπ βαζκνχ επηξξνήο ησλ επεκβάζεσλ πάλσ ζηηο 

Αμίεο ηνπ Μλεκείνπ. 
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γ) Ο ζπλδπαζκόο  πνπδαηφηεηαο θαη Δπηζθεςηκφηεηαο κπνξεί λα  

δηακνξθψζεη «Απαηηήζεηο Αλαζρεδηαζκνχ Δπεκβάζεσλ» νη νπνίεο λα 

πεξηγξάθνπλ θάζε θνξά ζηάζκεο απνδεθηψλ βιαβψλ ππφ ηνλ εηζκφ 

ρεδηαζκνύ  (.), πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν κεγαιχηεξνο δπλαηφο  

βαζκφο εμνξζνινγηζκνχ Γνκεηηθήο Απνθαηάζηαζεο. 

 

2. εκεξηλέο Ννκηθέο Πξνβιέςεηο 

 

Tν ΤΠΠΟ (κεηά απφ γλσκνδφηεζε ησλ εθάζηνηε αξκνδίσλ πκβνπιίσλ), 

εγθξίλεη κέξνο κφλνλ ησλ πξνηεηλφκελσλ απφ ηνπο Μειεηεηέο δνκεηηθψλ 

επεκβάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιάμεη ηηο άιιεο αμίεο ηνπ Μλεκείνπ. Σφηε 

ηίζεηαη εχινγα ην εξψηεκα «Πνηφο ζα έρεη ηελ ηειηθή επζχλε γηα ηηο φπνηεο 

βιάβεο ηπρφλ παξνπζηαζζνχλ, ηφζν ζην ίδην ην Μλεκείν φζν θαη ζηα θηλεηά 

κλεκεία πνπ ηπρφλ θπιάζζνληαη εληφο απηνχ (π.ρ ζε πεξηπηψζεηο Μνπζείσλ 

πνπ ζηεγάδνληαη εληφο Μλεκείσλ), αιιά θαη γηα ηηο αλζξψπηλεο δσέο πνπ 

ηπρφλ ζα ηεζνχλ ζε θίλδπλν;». Δπηζεκαίλεηαη ζην ζεκείν απηφ ε απνπζία 

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ απφ ην ΚΑ θαη ηα Σνπηθά πκβνχιηα Μλεκείσλ, παξά 

ην γεγνλφο φηη εμεηάδνπλ θαηά κεγάιν πνζνζηφ ζέκαηα κειεηψλ θαη έξγσλ 

άξζεο εηνηκνξξνπίαο θαη δνκεηηθήο απνθαηάζηαζεο κλεκείσλ θαη 

δηαηεξεηέσλ θηεξίσλ. Σέινο, θαη ζε φ,ηη αθνξά  ην ζέκα ηεο πνηληθήο θαη 

αζηηθήο επζχλεο, ζε πεξηπηψζεηο αζηνρηψλ Μειέηεο ή/θαη έξγνπ θαη πιηθψλ 

ή/θαη αλζξψπηλσλ απσιεηψλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα κέιε ησλ πκβνπιίσλ 

ηνπ ΤΠΠΟ (Κ.Α.., Κ..Ν.Μ., Σνπηθά πκβνχιηα Μλεκείσλ) «δελ δηψθνληαη 

θαη δελ εμεηάδνληαη γηα γλψκε πνπ δηαηχπσζαλ ή πξάμε πνπ δηελήξγεζαλ 

θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο» [βι. παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 

3207/2003 «Ρχζκηζε ζεκάησλ Οιπκπηαθήο Πξνεηνηκαζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 302/η.Α΄/24.12.2003) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3094/2003 «πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

(ΦΔΚ 10/η.Α΄/22.1.2003) ].  

 

 

ε φ,ηη αθνξά ηελ αλαγθαία «θαηεγνξηνπνίεζε» ησλ κλεκείσλ αλάινγα κε ηελ 

πνπδαηφηεηά ηνπο, παξά ην γεγνλφο φηη απηή θαίλεηαη λα απνπζηάδεη απφ ηνλ 

Νφκν 3028/2002 «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο 
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Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο», εληνχηνηο πξνβιέπεηαη ζαθψο απφ ηνλ 

ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 40 θαη 50 ηνπ Νφκνπ: ην κελ πξψην 

εηζάγεηαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ ζε αθίλεηα κλεκεία: «κείδνλνο 

ζεκαζίαο» θαη (ππνλννχκελεο θαη’ αληηδηαζηνιή πξνο απηέο) «ειάζζνλνο 

ζεκαζίαο». ην δε δεχηεξν, εηζάγεηαη αθελφο κελ ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

κλεκείσλ ζε «κείδνλνο ζεκαζίαο» θαη (ππνλννχκελα θαη’ αληηδηαζηνιή) ζε 

«ειάζζνλνο ζεκαζίαο», αθεηέξνπ δε θαη ησλ επεκβάζεσλ ζε «κείδνλνο 

ζεκαζίαο» θαη ( ππνλννχκελεο θαη’ αληηδηαζηνιή) ζε «ειάζζνλνο ζεκαζίαο» 

επεκβάζεηο. Δλ θαηαθιείδη, θαη παξά ηα πεξί ηνπ αληηζέηνπ λνκηδφκελα, 

ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν 3028/2002, ηζρχεη ε αθφινπζε θαηεγνξηνπνίεζε 

κλεκείσλ θαη επεκβάζεσλ – εξγαζηψλ ζε απηά:  

 Μλεκεία κείδνλνο ζεκαζίαο, κε επεκβάζεηο επίζεο κείδνλνο ζεκαζίαο. 

 Μλεκεία κείδνλνο ζεκαζίαο, κε επεκβάζεηο ειάζζνλνο ζεκαζίαο. 

 Μλεκεία ειάζζνλνο ζεκαζίαο, κε επεκβάζεηο κείδνλνο ζεκαζίαο, θαη   

 Μλεκεία ειάζζνλνο ζεκαζίαο, κε επεκβάζεηο επίζεο ειάζζνλνο 

ζεκαζίαο. 

 

’ απηά βεβαίσο πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ε δηάθξηζε ηελ νπνία επαλεηιεκκέλα 

έρεη θάλεη ην Τ.Π.Π.Ο. πεξί «θνξπθαίσλ» κλεκείσλ, ησλ νπνίσλ αηηνχληαλ 

ηελ έληαμε ζηνλ θαηάινγν ησλ Μλεκείσλ ηεο Παγθφζκηαο Κιεξνλνκηάο. 

 

Σν ζπκπέξαζκα είλαη φηη ν Ννκνζέηεο έρεη ήδε ζαθψο απνδερζεί ηελ έλλνηα 

ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ Μλεκείσλ ζε ηάζκεο πνπδαηφηεηαο. Σψξα, νπφηε 

ε δηαθνξνπνίεζε απηή  απνδεηθλχεηαη σο sine qua non γηα ηελ νξζνινγηθή 

κειέηε ησλ ηεξεσηηθψλ Δπεκβάζεσλ, αλακέλεηαη φηη ην Τ.Π.Π.Ο. ζα πξνβεί 

ζηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηε ζχληαμε ηνπ Καηαιφγνπ Μλεκείσλ αλά ηάζκε 

πνπδαηφηεηαο. 
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1. ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ ΣΟΤ ΜΝΖΜΔΗΟΤ ΚΑΗ 
ΣΑΘΜΔ ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 

 
 

Ζ Γνκεηηθή Μειέηε είλαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο πλνιηθήο Μειέηεο ηνπ 

Μλεκείνπ. Δπνκέλσο ζηα ππνβαιιφκελα ηεχρε ηεο Γνκεηηθήο Μειέηεο ζα 

πεξηιακβάλνληαη ππνρξεσηηθψο θαη φια ηα αλαγθαία γηα ηνπο ζθνπνχο-ηεο 

Κεθάιαηα ηεο Ηζηνξίαο θαη ηεο Αξρηηεθηνληθήο ηνπ Μλεκείνπ. 

 

1.1 Πεξηερόκελα ηεο Γνκεηηθήο Σεθκεξίσζεο 

α) πλνπηηθή Ηζηνξία ηνπ Μλεκείνπ θαη αλαθνξά ζηελ Αξραία θαη Νεφηεξε 

Γξακκαηεία, κε έκθαζε πάλησο ζε ζέκαηα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα 

παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ απφ δνκεηηθή άπνςε. 

β) Αξρηηεθηνληθή ηεθκεξίσζε ( έθζεζε, ζρέδηα θαη θσηνγξαθίεο ) , κε έκθαζε 

ζηε Γεσκεηξία / Μνξθνινγία, θαζψο θαη ζηηο δηαδνρηθέο θάζεηο Καηαζθεπήο 

θαη Δπεκβάζεσλ ηνπ Μλεκείνπ. 

γ) Σεχρνο Καηαγξαθήο ησλ βιαβψλ επηζθεπαζκέλσλ θαη κή ( «παζνινγία» ), 

θαζψο θαη ηεο εμέιημήο ησλ ελ ρξφλσ κεηά ηελ έλαξμε ηεο Μειέηεο. 

Ζ απνηχπσζε ησλ βιαβψλ ζα γίλεηαη πάλσ ζηα ζρέδηα ηεο αξρηηεθηνληθήο 

ηεθκεξίσζεο. Πέξαλ ησλ βιαβψλ νη νπνίεο ελδερνκέλσο κλεκνλεχνληαη 

ζηελ Ηζηνξία ηνπ Μλεκείνπ, ε εληφπηζε θαη πεξηγξαθή ησλ βιαβψλ γίλεηαη 

κε δηάθνξεο κεζφδνπο, φπσο ελδεηθηηθά κλεκνλεχνληαη εδψ: 

 Έκκνλε θαη ζπζηεκαηηθή νπηηθή παξαηήξεζε φισλ ησλ 

ιεπηνκεξεηψλ θάζε δνκηθνχ κέινπο ηνπ Μλεκείνπ. 

 Δπηηφπνπ κεηξήζεηο, ηνπιάρηζηνλ κε ζηνηρεηψδε κέζα φπσο 

κεηξνηαηλία, λήκα ηεο ζηάζκεο θαη αιθάδη. 

 Μεηξεηηθέο θαη Πεηξακαηηθέο Μέζνδνη ( βι. § 1.1 ζη ) γηα ηελ 

δηεξεχλεζε ησλ πιηθψλ θαη ηελ εληφπηζε ηπρφλ βιαβψλ 

θξπκκέλσλ θάησ απφ κεηαγελέζηεξεο επηρξίζεηο ή άιιεο 

επεκβάζεηο. 

Ζ ελ ρξφλσ εμέιημε απηψλ ησλ βιαβψλ κεηά ηελ έλαξμε δηεξεχλεζεο ηνπ 

Μλεκείνπ παξνπζηάδεη ζπλήζσο κεγάιν ελδηαθέξνλ, θαη νθείιεη λα 

παξαθνινπζείηαη φπσο πξνβιέπεη ε ζχκβαζε αλάζεζεο ηεο Μειέηεο: 

 Μέζσ θαηά δηαζηήκαηα κεηξήζεσλ, σο αλσηέξσ  
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 Μέζσ εγθαηεζηεκέλνπ ζπζηήκαηνο Δλφξγαλεο 

Παξαθνινχζεζεο θαη Καηαγξάθεζεο (ΔΝΠΑΚ, monitoring ), 

φπσο πεξηγξάθεηαη ελδεηθηηθψο ζηελ § 1.1 ζη. 

δ) Πεξηγξαθή πξνγελέζηεξσλ δνκεηηθψλ επεκβάζεσλ, πξνθεηκέλνπ (i) λα 

εληνπηζζνχλ εχηξσηα ζεκεία ηνπ δνκεηηθνχ ζπζηήκαηνο, (ii) λα 

ρξνλνινγεζνχλ πξνγελέζηεξεο έληνλεο δξάζεηο θαη (iii) λα θξηζεί ε 

απνδνηηθφηεηα ησλ επεκβάζεσλ εθείλσλ. 

ε) πζηεκαηηθή απνγξαθή θαη πεξηγξαθή ηεο επηηφπνπ θαηάζηαζεο (i) ησλ 

πιηθψλ, σο πξνο ηε θχζε, ηελ έθηαζε, ηηο πηζαλνινγνχκελεο επνρέο 

ηνπνζέηεζήο ησλ, ηελ πξνγελέζηεξε ζπκπεξηθνξά ηνπο, ηηο ζεκεξηλέο 

ηδηφηεηέο ηνπο θαη ηελ πηζαλή ελ ρξφλσ εμέιημή ηνπο θαη (ii) ηεο δηαζχλδεζεο 

ησλ δχν εμσηεξηθψλ ζηξψζεσλ ηνπ ηνίρνπ (κέζσ δηαηφλσλ θ.ι.π.) θαηά ηελ 

εγθάξζηα έλλνηα. 

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, ρξεζηκνπνηνχληαη θαηάιιειεο πεηξακαηηθέο κέζνδνη, 

επηηφπνπ ή ζην εξγαζηήξην ( βι. §ζη. ). 

Ζ ζρεηηθή απνηχπσζε γίλεηαη ζηα ζρέδηα ηεο αξρηηεθηνληθήο ηεθκεξίσζεο. 

Ζ έθηαζε θαη ην βάζνο απηήο ηεο δηεξεχλεζεο ησλ πιηθψλ ζα εμαξηάηαη: 

 απ’ ηε πνπδαηφηεηα ηνπ Μλεκείνπ, θαη 

 απ’ ηελ πηζαλνινγνχκελε αηηηνιφγεζε ηεο δνκεηηθήο ηξσηφηεηαο 

ηνπ Μλεκείνπ. 

ζη) Απνηειέζκαηα εθαξκνγήο Πεηξακαηηθψλ Μεζφδσλ Μέηξεζεο θαη 

Γηαζθφπεζεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ππεξεηήζνπλ ηνπο εμήο ζθνπνχο ηεο 

Μειέηεο: 

(i) Γεληθή δηάηαμε: άξσζε κε Λέεδεξ, Φσηνγξακκεηξία  

(ii) Αλαγλψξηζε ηνπ δνκεηηθνχ ζπζηήκαηνο (ηνπ θέξνληνο 

νξγαληζκνχ ) : 

- πλδέζεηο εγθάξζησλ ηνίρσλ: Ραληάξ, Δλδνζθφπεζε, εηζκηθή 

δηαζθφπεζε κε δηαηνξήκαηα. 

- Κξπκκέλα αλνίγκαηα θαη αζπλέρεηεο εληφο επηπέδνπ: 

Θεξκνγξαθία 

- Αζπλέρεηα θαη θελά εγθαξζίσο: Ραληάξ, Δλδνζθφπεζε, 

εηζκηθή Γηαζθφπεζε κε δηαηνξήκαηα 

- Ηδηνπεξίνδνη, Ηδηνκνξθέο: Γπλακηθέο δνθηκέο 

- Δληφπηζε κεηαιιηθψλ αληηθεηκέλσλ: Μαγλεηφκεηξν, Ραληάξ 
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(iii) Δπηηφπνπ αληνρέο πιηθψλ 

- Λίζνη: Κξνπζίκεηξν, Υαξαγέο, Τπέξερνη 

- Τιηθφ πιεξψζεσο ηξίζηξσηεο ηνηρνπνηίαο: εηζκηθή 

δηαζθφπεζε κε δηαηνξήκαηα. 

- Κνληάκαηα: Υαξαγέο, δνθηκή δηείζδπζεο. 

- Ξχιν: Γνθηκή δηείζδπζεο. 

- Μέηαιια: Δπηηφπνπ δνθηκέο ζθιεξφηεηαο. 

(iv) Αληηζηάζεηο θξίζηκσλ πεξηνρψλ 

- Θιηπηηθή θαη δηαηκεηηθή: Δπηηφπνπ κε επίπεδνπο γξχινπο ( ή 

εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο ζε απνηκεκέλα ηεκάρηα ή ζε 

νκνηψκαηα ηνίρσλ ) 

(v)  Αλζεθηηθφηεηα ζε δηάξθεηα: 

- Δπηηφπνπ κέηξεζε πδξνπεξαηφηεηαο, αιθαιηθφηεηαο, θ.ι.π. 

- Δξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο πνξψδνπο, ρεκηθψλ αιινηψζεσλ 

θ.ι.π. 

Δμ άιινπ, ε ελ ρξόλσ εμέιημε ηνπ ζπλφινπ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

Μλεκείσλ ζα θαηαγξάθεηαη φπσο πξνβιέπεη ε ζχκβαζε αλάζεζεο ηεο 

Μειέηεο, γηα ηα αθφινπζα ζπλήζσο ραξαθηεξηζηηθά: 

- Μεηαθηλήζεηο: χξκαηα, εθθξεκή, θιηζηφκεηξα, Λέεδεξ. 

- Τπνρσξήζεηο: Τδξαπιηθά ζηαζκηκεηξηθά ζπζηήκαηα, 

θιηζηφκεηξα. 

- Δζσηεξηθέο δπλάκεηο: Δλζσκαηνχκελα Γπλακφκεηξα. 

- Τγξαζία: Θεξκνγξαθία, Ραληάξ. 

- Ρσγκέο: Παξακνξθσζηφκεηξα, (ειεθηξνκεθπλζηφκεηξα, 

κεραληθά βειφκεηξα )  

- εηζκηθέο δξάζεηο: εηζκφκεηξα, Δπηηαρπλζηνγξάθνη. 

- Πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο: Θεξκφκεηξα, Μεηξεηέο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο, αλεκφκεηξα. 

- ηάζκε ππνγείνπ νξίδνληνο:Πηεδφκεηξα. 

δ) Πεξηγξαθή ηνπ δνκεηηθνύ ζπζηήκαηνο, δειαδή:  

- Αλαγλψξηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θνξέσλ. 

- Πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ ζχλδεζεο δνκηθψλ κειψλ 

- Πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ δφκεζεο ηνπ θάζε κέινπο ηνπ θάζε 

θνξέα 
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Πξνο ηνχην ελδείθλπηαη κεξηθέο θνξέο θαη ε ρξήζε Πεηξακαηηθψλ Μεζφδσλ. 

ε) Πεξηγξαθή ζεκειίσζεο θαη εδάθνπο, κε ηε βνήζεηα:  

- Πεξηγξαθψλ πνπ ηπρφλ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Ηζηνξία ηνπ 

Μλεκείνπ 

- Δλδείμεηο απφ γεηηνληθά θηίξηα ή ζθάκκαηα 

- Γηαζθνπήζεηο εδάθνπο, φπνπ απηέο είλαη εθηθηέο 

- Απνηειέζκαηα γεσηξήζεσλ, φπνπ θαη αλ επηηξαπνχλ ( χζηεξα, 

ελδερνκέλσο θαη απφ ηνπηθή ζσζηηθή αλαζθαθή ) 

ζ) Πιεξνθνξίεο ζπκπεξηθνξάο θαηά ην παξειζφλ ζε απιά Μλεκεία κε 

παξόκνην δνκεηηθφ ζχζηεκα ή ( φζνλ αθνξά ηα πιηθά θαζαπηά ) κε 

παξφκνηα πιηθά θαη πεξηβάιινλ. Πξνο ηνχην νη Αξκφδηεο Τπεξεζίεο 

δηαζέηνπλ ζηνλ Μειεηεηή ηπρφλ ππάξρνπζεο Βάζεηο Γεδνκέλσλ. 

 

1.2 Αμηνπνίεζε ηεο Γνκεηηθήο Σεθκεξίσζεο 

Οη παξάγνληεο αλάζεζεο, εθπφλεζεο, επίβιεςεο θαη παξαιαβήο Μειεηψλ 

Γνκεηηθψλ Δπεκβάζεσλ ζε Μλεκεία, αμηνπνηνχλ πιήξσο ηηο δπλαηφηεηεο θαη 

ηα πεξηερφκελα φισλ ησλ ηεπρψλ ηεο Γνκεηηθήο Σεθκεξίσζεο, πξνθεηκέλνπ 

λα αλαηξεζνχλ θαηά ην δπλαηφλ νη εθηεηακέλεο αβεβαηόηεηεο πεξί 

- ηεο γεσκεηξίαο ησλ θνξέσλ 

- ησλ θξπκκέλσλ πνιιαπιψλ αζπλερεηψλ  

- ηεο αληνρήο ησλ ζπληζηψλησλ πιηθψλ 

- ηεο αληίζηαζεο ζε ζιίςε, θάκςε θαη δηάηκεζε ησλ θξίζηκσλ 

πεξηνρψλ ησλ δνκεηηθψλ κειψλ ηνπ Μλεκείνπ, 

αβεβαηνηήησλ, ε ζπζζψξεπζε ησλ νπνίσλ θηλδπλεχεη λα αρξεζηεχζεη ηα 

απνηειέζκαηα νπνησλδήπνηε αλαιχζεσλ ζα αθνινπζήζνπλ γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ εληαηηθψλ κεγεζψλ πνπ δξνπλ πάλσ ζηα δνκηθά κέιε. 

Γη’ απηνχο ηνπο ιφγνπο, θαινχληαη νη Αλαζέηνληεο, νη Μειεηεηέο θαη νη 

Δπηβιέπνληεο κειεηψλ επεκβάζεσλ ζε Μλεκεία, λα επηδεηνχλ θάζε θνξά ηε 

βέιηηζηε δπλαηή ζχληαμε θαη αμηνπνίεζε ηεο Γνκεηηθήο Σεθκεξίσζεο. 

 

1.3 ηάζκεο Αμηνπηζηίαο Γεδνκέλσλ 

Ζ δηάθξηζε απηή ζθνπεί ζηελ απνηίκεζε ησλ αβεβαηνηήησλ ( ίζσο δε θαη ησλ 

απνδεδεηγκέλσο αλαπφθεπθησλ ειιείςεσλ ) ησλ δηαηηζέκελσλ δεδνκέλσλ ηεο 

φιεο Σεθκεξίσζεο.  
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Δμ άιινπ, ε δηάθξηζε απηή είλαη αλαγθαία, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κηα 

ελαξκφληζε αλάκεζα: 

- ζηελ αμηνπηζηία ησλ δεδνκέλσλ, αθελφο, θαη  

- ζηελ κέζνδν ρεηξηζκνχ ησλ δεδνκέλσλ απηψλ ( φζνλ αθνξά ι.ρ. ηνλ 

βαζκφ ζεσξεηηθνπνίεζεο ηεο κεζφδνπ Αλάιπζεο θαη ησλ ηξφπσλ 

ππνινγηζκνχ Αληηζηάζεσλ ). 

Αιιηψηηθα, ην απνηέιεζκα ησλ ππνινγηζκψλ ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

«αλαξκνληθή» αθξίβεηα – δειαδή ηειηθψο ζα δηαηξέρεη ηνλ θίλδπλν ηεο 

αλαμηνπηζηίαο. 

 

[ Γηα ηελ ιεπηνκεξέζηεξε ζχληαμε απηήο εδψ ηεο παξαγξάθνπ, κπνξνχλ λα 

ιεθζνχλ ππφςε ηα πεξηερφκελα ηνπ Κεθ. 3 ηνπ ΚΑΝΔΠΔ , θαζψο θαη ην θεθ. 

4.2 (ζει.35) ησλ Ηηαιηθψλ Guidelines, 2007]. 
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Παξάξηεκα  Β1 

 

 

ΓΗΑΚΟΠΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ  

ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΑ 

 

Δλδεηθηηθψο, ζα κπνξνχζε λα γίλεη κεηάθξαζε θαη ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ 

θεθαιαίνπ απ’ην θείκελν: 

 

Σ. P. Tassios, A. Miltiadou, E. Vintzileou : «Δvaluation of Monuments, 

Experimental methods and Tests», (Keynote), International Symposium : 

SHHO7-Studies on Historical Heritage, Antalya, 2007. 
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______________________ 

2.   ΜΔΘΟΓΟΗ  
  ΓΟΜΖΣΗΚΖ 
  ΑΝΑΛΤΖ 

______________________ 

 

 

 

 

 

Α. ΜΝΖΜΔΗΑ ΜΔ ΦΔΡΟΝΣΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΟ ΣΟΗΥΟΠΟΗΪΑ  

    (ΜΔ ΚΟΝΗΑΜΑ) 

 

2.1  ΓΗΑΘΔΗΜΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΓΟΜΖΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 

α)  Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εληαηηθψλ κεγεζψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

δηάγλσζε (απνηίκεζε) ηνπ κλεκείνπ θαη γηα ηε δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ 

αζθαιείαο, πξηλ θαη κεηά απφ ηπρφλ επεκβάζεηο, επηηξέπεηαη θαηαξρήλ ε 

ρξήζε φισλ ησλ κεζφδσλ αλάιπζεο ήηνη: 

- Διαζηηθή (ηζνδχλακε) ζηαηηθή αλάιπζε (βι. §2.4.1), κε θαζνιηθφ δείθηε 

ζπκπεξηθνξάο (q) 

- Διαζηηθή δπλακηθή αλάιπζε (βι. §2.4.2) κε θαζνιηθφ δείθηε 

ζπκπεξηθνξάο (q) 

- Αλειαζηηθή ζηαηηθή αλάιπζε (βι. §2.5.1) 

- Αλειαζηηθή δπλακηθή αλάιπζε (αλάιπζε ρξνλντζηνξίαο) (βι. §2.5.2) 

β)  Λφγσ ηεο θαηά θαλφλα πνιχπινθεο δνκήο ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ ησλ 

κλεκεηαθψλ θαηαζθεπψλ, αιιά θαη ηεο ειιηπνχο δηαζέζηκεο εκπεηξίαο 

αλαθνξηθά κε ηελ αλειαζηηθή αλάιπζε ηεο ρξνλντζηνξίαο ηεο απφθξηζεο 

ηέηνησλ θαηαζθεπψλ, ε ρξήζε ηεο αλειαζηηθήο δπλακηθήο κεζφδνπ δελ 

ζπληζηάηαη απφ ηηο παξνχζεο Οδεγίεο. (Μπνξεί ελδερνκέλσο λα 

επηθεληξσζεί ζηα κλεκεία κε ζπνλδπισηά θέξνληα ζηνηρεία). Σπρφλ ρξήζε 

ηεο ζα γίλεηαη κφλνλ θαηφπηλ αδείαο ηεο Αξκφδηαο Αξρήο θαη κφλνλ απφ 

Μεραληθνχο κε επαξθή θαη ηεθκεξησκέλε ζρεηηθή εκπεηξία θαη εμεηδίθεπζε. 
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γ)  Ζ αλάιπζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ηνπ κλεκείνπ, είηε έλα 

ζχλνιν θαηαιιήισο επηιεγκέλσλ ππνζπλφισλ ηνπ κλεκείνπ, ν έιεγρνο 

ησλ νπνίσλ αλακέλεηαη λα είλαη επαξθήο γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

θξηζηκφηεξσλ αδπλακηψλ ηνπ. 

 

 

2.2 ΓΔΝΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΜΔΘΟΓΩΝ 

(α) Γηα ηελ επηινγή θαηάιιειεο κεζφδνπ αλάιπζεο ιακβάλνληαη ππφςε 

θπξίσο ηα εμήο: 

 

- Ηθαλφηεηα ηεο κεζφδνπ λα εξκελεχεη ηηο πξνγελέζηεξεο ζπκπεξηθνξέο 

ηνπ εμεηαδφκελνη κλεκείνπ. 

- Μνξθνινγία θαη δπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δνκεηηθνχ ζπζηήκαηνο 

ηνπ κλεκείνπ. 

- Αλεθηή ζηάζκε βιάβεο θαηα ηνλ ζεηζκφ αλαζρεδηαζκνχ (βι. Μέξνο    

Α, § 4) : Δλδεηθηηθψο αλαθέξεηαη φηη γηα ζηάζκε Η, (ίζσο θαη ΗΗ) 

ελδείθλπληαη νη ειαζηηθέο κέζνδνη, ελψ γηα κεγαιχηεξεο αλεθηέο 

ζηάζκεο βιάβεο ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα νη κή – γξακκηθέο κέζνδνη. 

  

β)  ε ζρέζε κε ηε κνξθνινγία εθαξκφδνληαη θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη: 

- Με ην κέγεζνο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ κλεκείνπ. (Γελ είλαη πάληνηε 

εθηθηή ε αλειαζηηθή αλάιπζε πνιχ εθηεηακέλσλ ή / θαη πνιχπινθεο 

κνξθνινγίαο δνκεκάησλ κε ρσξηθά πξνζνκνηψκαηα πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ηνπ κλεκείνπ)  

- Με ηελ θαλνληθφηεηα ηνπ κλεκείνπ. (Δλγέλεη ε χπαξμε ζεκαληηθψλ 

αθαλνληθνηήησλ επηβάιιεη ηε ρξήζε ηεο δπλακηθήο ειαζηηθήο κεζφδνπ, 

είηε απηνηειψο είηε ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ αλειαζηηθή ζηαηηθή κέζνδν, 

βι. θαη §2.5.1.2) 

- Με ηα δπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δνκεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ 

κλεκείνπ. (εκαληηθέο αλψηεξεο ηδηνκνξθέο επηβάιινπλ ηε ρξήζε ηεο 

δπλακηθήο ειαζηηθήο κεζφδνπ, βι. πξνεγνχκελν εδάθην). 

 

γ)  Λφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ ησλ κλεκεηαθψλ 

θαηαζθεπψλ θαη ησλ αβεβαηνηήησλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα δνκηθά πιηθά απφ ηα 
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νπνία ζπληίζεληαη (βι. Κεθ. 1), ζεκαληηθφ θξηηήξην επηινγήο κεζφδνπ 

αλάιπζεο απνηειεί ε ηθαλφηεηα ηεο κεζφδνπ (θαη ηεο αληίζηνηρεο 

πξνζνκνίσζεο) λα εξκελεχεη (αδξνκεξψο) ηηο πξνγελέζηεξεο ζπκπεξηθνξέο 

ηνπ εμεηαδφκελνπ κλεκείνπ, θπξίσο δε ηηο ππάξρνπζεο βιάβεο. 

 

δ)  Ο ζπλδπαζκφο κεζφδσλ θαη πξνζνκνησκάησλ αλάιπζεο (π.ρ. ειαζηηθήο 

αλάιπζεο ελφο πιήξνπο πξνζνκνηψκαηνο ηνπ κλεκείνπ θαη αλειαζηηθήο 

αλάιπζεο επηιεγκέλσλ ππνζπλφισλ ηνπ) απνηειεί ζπρλά ηελ θαηαιιειφηεξε 

επηινγή. 

 

 

2.3   ΓΔΝΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΗΣΖ ΠΡΟΟΜΟΗΩΖ Δ ΚΑΘΔ 

ΜΔΘΟΓΟ ΑΝΑΛΤΖ 

 

α)   Σν πξνζνκνίσκα ηνπ κλεκείνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη (απηνηειψο ή κε 

θαηάιιεινλ ζπλδπαζκφ επηκέξνπο πξνζνκνησκάησλ αλαθεξφκελσλ ζε 

ππνζχλνια θαηά ηελ §2.1γ) ην ζχλνιν ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ κλεκείνπ, 

θαζψο θαη εθείλα εθ ησλ κή θεξφλησλ ζηνηρείσλ ηνπ, ε αλάιπζε ησλ νπνίσλ 

είλαη απαξαίηεηε γηα ηνπο ειέγρνπο επηηειεζηηθφηεηαο θαηά ηελ §4 θαη ηελ §5). 

 

β)   Ζ πξνζνκνίσζε κπνξεί λα γίλεη, θαηά πεξίπησζε, ρξεζηκνπνηψληαο κηα 

απφ ηηο παξαθάησ πξνζεγγίζεηο: 

- Γηαθξηηνπνίεζε  ηνπ κλεκείνπ κε πεπεξαζκέλα ζηνηρεία ζπλερνχο 

κέζνπ, θαηά πξνηίκεζε δχν δηαζηάζεσλ (π.ρ. ζηνηρεία επίπεδεο 

έληαζεο ή δίζθνπ) ή θαη, εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην, ηξηψλ 

δηαζηάζεσλ (π.ρ. ζηνηρεία θειχθνπο).  Ζ πξνζέγγηζε απηή θαιχπηεηαη 

απφ πνιιά ππάξρνληα εκπνξηθά ινγηζκηθά, θαη ελδείθλπηαη ελγέλεη γηα 

ηελ ειαζηηθή αλάιπζε κλεκείσλ ζηνλ ρψξν, ηδηαηηέξσο φηαλ απηά είλαη 

πεξίπινθεο γεσκεηξίαο.  

- Ωζηφζν, ηα απνηειέζκαηα ηεο ειαζηηθήο αλάιπζεο κε πεπεξαζκέλα 

ζηνηρεία ζπλερνχο κέζνπ εμαξηψληαη απφ ηνλ θάλλαβν ηεο 

δηαθξηηνπνίεζεο, άξα απαηηείηαη ελ γέλεη ζρεηηθή αλάιπζε επαηζζεζίαο. 
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- Γηαθξηηνπνίεζε ηνπ κλεκείνπ κε ηε ινγηθή ηνπ ηζνδχλακνπ πιαηζίνπ, ην 

νπνίν ζπληίζεηαη απφ θαηαθφξπθα (πεζζνχο) θαη νξηδφληηα (ππέξζπξα 

ή νηνλεί-δνθνχο) ζηνηρεία, ηα νπνία ζπλδένληαη κε άθακπηνπο 

βξαρίνλεο (ρ. 1c). 

Ζ πξνζέγγηζε απηή κπνξεί λα εθαξκνζηεί ηφζν γηα ηελ ειαζηηθή φζν 

θαη γηα ηελ αλειαζηηθή αλάιπζε κλεκείσλ ζην επίπεδν ή θαη ζηνλ ρψξν, 

είλαη δε ε πιένλ ελδεδεηγκέλε γηα ηελ αλειαζηηθή αλάιπζε, ε νπνία 

θαιχπηεηαη θαη απφ νξηζκέλα ππάξρνληα εκπνξηθά ινγηζκηθά.  Μπνξεί 

λα εθαξκνζηεί είηε γηα ην ζχλνιν ηνπ κλεκείνπ είηε, ζπλεζέζηεξα, γηα 

θαηαιιήισο επηιεγκέλα (επίπεδα) ππνζχλνιά ηνπ. 

 

 

ρ. 1  : Πξνζνκνηψζεηο επίπεδνπ θνξέα απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία.  
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- Γηαθξηηνπνίεζε  ηνπ κλεκείνπ κε ηε ινγηθή ησλ καθξνζηνηρείσλ, 

θαζέλα απφ ηα νπνία πξνζνκνηψλεη έλα ηκήκα ηνπ κλεκείνπ (ρ. 1f).  

Σα καθξνζηνηρεία κπνξεί λα νξηζηνχλ είηε κε βάζε ηελ αξρηθή 

γεσκεηξία ηνπ θνξέα (θαληψκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πεζζνχο, θαη 

ππέξζπξνπο δίζθνπο), είηε θαη κε βάζε κηα αξρηθή θαηαλνκή θπξίσλ 

ξσγκψλ ζην θνξέα (πνπ έρεη πξνθχςεη π.ρ. απφ κηα πξνθαηαξθηηθή 

ειαζηηθή αλάιπζε κε πεπεξαζκέλα ζηνηρεία ζπλερνχο κέζνπ, ή θαη κε 

βάζε ηελ παζνινγία ηνπ κλεκείνπ). 

Ζ πξνζέγγηζε απηή κπνξεί λα εθαξκνζηεί ηφζν γηα ηελ ειαζηηθή φζν 

θαη γηα ηελ αλειαζηηθή αλάιπζε κλεκείσλ ζην επίπεδν ή θαη ζηνλ ρψξν, 

αιιά απαηηεί πςειφ βαζκφ εκπεηξίαο ηνπ Μεραληθνχ, ελψ επί ηνπ 

παξφληνο δελ έρεη ελζσκαησζεί ζηα εκπνξηθά ινγηζκηθά. 

- Πξνζνκνίσζε θξίζηκνπ ηκήκαηνο ηνπ κλεκείνπ σο θηλεκαηηθνύ 

κεραληζκνύ (π.ρ. ηξηαξζξσηνχ ηφμνπ) ν νπνίνο αλαιχεηαη κε βάζε ηηο 

θηλεκαηηθέο κεζφδνπο αλάιπζεο, γξακκηθέο ή θαη κή γξακκηθέο.  Ο 

έιεγρνο ηνπ κεραληζκνχ γίλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζπλζήθεο νξηαθήο 

ηζνξξνπίαο, θαζψο θαη ηελ θηλεκαηηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηελ επηινγή (κε βάζε ηελ εκπεηξία απφ παξφκνηεο 

θαηαζθεπέο ή θαη ηελ παζνινγία ηνπ εμεηαδφκελνπ κλεκείνπ) 

θαηάιιεισλ κεραληζκψλ αζηνρίαο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

νξηδνληίσλ δπλάκεσλ πνπ ελεξγνπνηνχλ ηνλ επηιεγέληα κεραληζκφ . 

Ζ πξνζέγγηζε απηή δελ θαιχπηεηαη απφ ηα ππάξρνληα (ζηελ Διιάδα) 

εκπνξηθά ινγηζκηθά, θαη ελδείθλπηαη θπξίσο γηα ηελ αλειαζηηθή αλάιπζε 

ησλ εθηφο επηπέδνπ αζηνρίαο θξηζίκσλ ηκεκάησλ κλεκείσλ (π.ρ. 

ηνίρσλ ζηελ φςε ηνπ θηηξίνπ, κεησπψλ θ.ι.π.), θαζψο θαη ηελ αλάιπζε 

ηφμσλ ηνπ θνξέα. 

- Πξνζνκνίσζε θξίζηκνπ ηκήκαηνο ηνπ κλεκείνπ σο ζπζηήκαηνο 

(ππνθαηάζηαησλ) ζιηπηήξσλ θαη ειθπζηήξσλ (ρ. 2). Σν αδχλαην 

ζεκείν απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη ν αμηφπηζηνο νξηζκφο ησλ 

ειθπζηήξσλ (ελ γέλεη νξηδφληησλ), νη νπνίνη πξνυπνζέηνπλ ηελ 

αλάιεςε εθειθπζηηθψλ ηάζεσλ απφ ηελ ηνηρνπνηία, κέζσ ζπλνρήο θαη  
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ηξηβήο ζηνπο νξηδφληηνπο αξκνχο, εθηφο θαη αλ νη ειθπζηήξεο είλαη 

ραιχβδηλνη (π.ρ. απνηεινχλ κέξνο ηνπ ζρήκαηνο ελίζρπζεο). 

Ζ πξνζέγγηζε απηή κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα ηελ αλάιπζε (θξίζηκσλ) 

ηκεκάησλ κλεκείσλ ζην επίπεδν, αιιά απαηηεί πςειφ βαζκφ εκπεηξίαο 

ηνπ Μεραληθνχ, ελψ δελ δηαηίζεηαη ζρεηηθφ εκπνξηθφ ινγηζκηθφ. 

 

 

 

ρ. 2 : Πξνζνκνηψζε ηκήκαηνο θνξέα απν θέξνπζα ηνηρνπνηία κέζσ 

ζιηπηήξσλ – ειθπζηήξσλ (απινπνηεκέλν παξάδεηγκα). 

 

γ)   Γηα ηελ επηινγή ηνπ πξνζνκνηψκαηνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

δηάγλσζε (απνηίκεζε) ή θαη ηνλ αλαζρεδηαζκφ ηνπ κλεκείνπ, πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ε ζεκαληηθή αβεβαηφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηφζν ηε 

δπζθακςία – δπζηκεζία, φζν θαη ηηο αληνρέο ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ 

θνξέα ηνπ (νη νπνίεο ππεηζέξρνληαη ζηηο αλειαζηηθέο κεζφδνπο αλάιπζεο).  

Δλγέλεη είλαη απαξαίηεην λα γίλνληαη θαηάιιειεο αλαιύζεηο επαηζζεζίαο, 

ελψ θξίζηκε γηα ηελ ηειηθή επηινγή είλαη θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ πξνζνκνηψκαηνο 

λα εξκελεχεη ηηο πξνγελέζηεξεο ζπκπεξηθνξέο ηνπ κλεκείνπ (βι. θαη §2.2.γ) 
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2.4  ΔΛΑΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 

2.4.1   Διαζηηθή ζηαηηθή αλάιπζε 

Γηα ηνλ έιεγρν ησλ πξνυπνζέζεσλ εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ, ππνινγίδεηαη κε 

κηα πξνθαηαξθηηθή ειαζηηθή αλάιπζε ν ιφγνο ηεο ειαζηηθήο απαίηεζεο 

(ειαζηηθφ θάζκα ρσξίο κείσζε, ήηνη q=1) πξνο ηελ αληίζηαζε θάζε θχξηνπ 

ζηνηρείνπ (δείθηεο αλεπάξθεηαο) 

                                                              ι= S / Rm 

2.4.1.1 Πξνϋπνζέζεηο εθαξκνγήο  

 

(α)  Γηα φια ηα θχξηα ζηνηρεία πξνθχπηεη ι≤2, ή γηα έλα ή πεξηζζφηεξα απφ 

απηά πξνθχπηεη ι>2, αιιά ν θνξέαο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί 

κνξθνινγηθά θαλνληθφο. 

 

(β)   Ζ ζεκειηψδεο ηδηνπεξίνδνο ηνπ θνξέα Σ0 είλαη κηθξφηεξε ηνπ 3.5 Σ2  

(γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ Σ2 βι. Πίλ. 2.4 ΔΑΚ). 

 

(γ)  Ο ιφγνο ηεο νξηδφληηαο δηάζηαζεο ζε έλαλ φξνθν πξνο ηελ αληίζηνηρε 

δηάζηαζε ζε έλαλ γεηηνληθφ φξνθν δελ ππεξβαίλεη ην 1.5 (εμαηξνχληαη ν 

ηειεπηαίνο φξνθνο θαη ηα πξνζαξηήκαηα). 

 

(δ) Ο θνξέαο δελ παξνπζηάδεη έληνλα αζχκκεηξε θαηαλνκή ηεο δπζθακςίαο 

ζε θάηνςε, ζε νπνηνλδήπνηε φξνθν.  

 

(ε)  Ο θνξέαο ζε θαζχςνο ηνκή δελ παξνπζηάδεη αζχκκεηξε θαηαλνκή ηεο 

κάδαο ή ηεο δπζθακςίαο. 

 

(ζη) Ο θνξέαο δηαζέηεη ζχζηεκα αλάιεςεο ζεηζκηθψλ δξάζεσλ ζε δχν 

πεξίπνπ θάζεηεο κεηαμχ ηνπο δηεπζχλζεηο. 

 

(δ) Αλεμαξηήησο ηεο ηζρχνο ησλ αλσηέξσ ζπλζεθψλ, αιιά ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη δελ ππάξρνπλ νπζηψδεηο βιάβεο, επηηξέπεηαη γηα ηνπο 

ζθνπνχο (κφλνλ) ηεο απνηίκεζεο ηνπ κλεκείνπ ε εθαξκνγή ηεο ζηαηηθήο 

ειαζηηθήο κεζφδνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ιακβάλνληαη θαηαιιήισο 

απμεκέλνη ζπληειεζηέο αζθαιείαο πξνζνκνηψκαηνο γSd .  
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2.4.1.2 Πξνζνκνίσζε 

α)   Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ §2.3 

β) Ζ πξνζνκνίσζε ηνπ θνξέα ζα γίλεηαη κε ζεψξεζε «ειαζηηθήο» 

δπζθακςίαο θαη ημψδνπο απφζβεζεο πνπ ζα αληηζηνηρνχλ ζηελ αληνρή 

ησλ ζηνηρείσλ (ε νπνία θαζνξίδεηαη είηε απφ ηελ θάκςε είηε απφ ηελ 

ηέκλνπζα). 

 

2.1.4.3  Καηαλνκέο ζεηζκηθώλ δξάζεσλ 

α)   Σν ζπλνιηθφ νξηδφληην θνξηίν (ηέκλνπζα βάζεσο) ζε κηα δηεχζπλζε ηνπ 

θνξέα ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ §3.5.2 ηνπ Δ.Α.Κ. Ζ ζεκειηψδεο 

ηδηνπεξίνδνο εθηηκάηαη κέζσ ηδηνκνξθηθήο αλάιπζεο θαηάιιεινπ 

πξνζνκνηψκαηνο ηνπ θνξέα (βι.  §2.3). 

β)     Ζ θαηαλνκή ησλ ζεηζκηθψλ θνξηίσλ θαζχςνο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ    

        πξψηε ηδηνκνξθή ηνπ θνξέα. 

γ)   Ζ επηξξνή ηεο ηπρεκαηηθήο εθθεληξφηεηαο (ζχκθσλα κε ηελ §3.3 ηνπ 

Δ.Α.Κ.) ιακβάλεηαη ππφςε κφλν ζηελ πεξίπησζε χπαξμεο 

δηαθξαγκάησλ ζηηο ζηάζκεο ησλ νξφθσλ (πνπ είλαη ζπάληα ζηηο 

κλεκεηαθέο θαηαζθεπέο).     

 

2.4.1.4    Έθθξαζε ησλ εληαηηθώλ κεγεζώλ ζηελ θαηάιιειε κνξθή γηα ηε    

                δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ αζθαιείαο. 

 

α)  Ζ αλάιπζε γηα ηζνδχλακα ζηαηηθά θνξηία (§2.4.1.3) γίλεηαη γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ δπλάκεσλ θαη ησλ παξακνξθψζεσλ. 

β)  Δθφζνλ ην πξνζνκνίσκα κνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο κεζφδνπ 

ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ θαη πεξηιακβάλεη επηθαλεηαθά (δηζδηάζηαηα) 

ή/θαη ρσξηθά (ηξηζδηάζηαηα) ζηνηρεία, θαη εθφζνλ νη έιεγρνη αζθαιείαο 

γίλνληαη ζε φξνπο θακπηηθψλ ξνπψλ (Μ) ή ηεκλνπζψλ δπλάκεσλ (V),  ηα 

κεγέζε απηά (M,V) πξέπεη λα ππνινγίδνληαη ζε φιεο ηηο θξίζηκεο ζέζεηο, κε 

θαηάιιειε νινθιήξσζε ησλ ηάζεσλ ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ 

πξνζνκνηψκαηνο. 
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2.4.2  Διαζηηθή δπλακηθή αλάιπζε 

 

2.4.2.1  Πξνϋπνζέζεηο εθαξκνγήο 

     Γηα φια ηα θχξηα ζηνηρεία πξνθχπηεη ι≤2.5, ή γηα έλα ή πεξηζζφηεξα απφ 
απηά πξνθχπηεη ι>2.5, αιιά ν θνξέαο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί 
κνξθνινγηθά θαλνληθφο. 

 

 

2.4.2.2  Πξνζνκνίσζε 

α)  Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ §2.3 

β)  Ζ πξνζνκνίσζε θηηξίσλ ζα γίλεηαη κε ζεψξεζε «ειαζηηθήο» δπζθακςίαο 
θαη ημψδνπο απφζβεζεο πνπ λα αληηζηνηρνχλ ζηελ αληνρή ησλ ζηνηρείσλ (ε 
νπνία θαζνξίδεηαη είηε απφ ηελ θάκςε είηε απφ ηελ ηέκλνπζα) . 

 

2.4.2.3  Οξηζκόο ζεηζκηθώλ δξάζεσλ 

α)  Ζ δπλακηθή αλάιπζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ κεγίζησλ ηηκψλ πνπ 
αληηζηνηρνχλ ζε θάζε ηδηνκνξθή, ζα γίλεηαη κε βάζε ηε κέζνδν ηεο 
θαζκαηηθήο ηδηνκνξθηθήο αλάιπζεο, ρξεζηκνπνηψληαο επαξθή αξηζκφ 
ηδηνκνξθψλ, ζχκθσλα κε ηελ §3.4.2 ηνπ Δ.Α.Κ. 

 
β)  Οη κέγηζηεο ηηκέο εληαηηθψλ κεγεζψλ, κεηαθηλήζεσλ, δπλάκεσλ νξφθσλ, 

ηεκλνπζψλ νξφθσλ, θαη ηεκλνπζψλ βάζεσο γηα θάζε ηδηνκνξθή, ζα 
ζπλδπάδνληαη, κε βάζε ηελ §3.4.3 ηνπ Δ.Α.Κ. 

 
γ)   Ζ ρσξηθή επαιιειία ησλ αλσηέξσ κεγεζψλ ζα γίλεηαη κε βάζε ηελ §3.4.4       
      ηνπ Δ.Α.Κ. 
 

 

2.4.2.4 Έθθξαζε ησλ εληαηηθώλ κεγεζώλ ζηελ θαηάιιειε κνξθή γηα 
ηε δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ αζθαιείαο. 

 
Δθφζνλ ην πξνζνκνίσκα κνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο κεζφδνπ ησλ 

πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ θαη πεξηιακβάλεη επηθαλεηαθά (δηζδηάζηαηα) ή/θαη 

ρσξηθά (ηξηζδηάζηαηα) ζηνηρεία, θαη εθφζνλ νη έιεγρνη αζθαιείαο γίλνληαη ζε 

φξνπο θακπηηθψλ ξνπψλ (Μ) ή, ηεκλνπζψλ δπλάκεσλ (V), ηα κεγέζε απηά 

((M,V)  πξέπεη λα ππνινγίδνληαη ζε φιεο ηηο θξίζηκεο ζέζεηο κε θαηάιιειε 

νινθιήξσζε ησλ ηάζεσλ ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνζνκνηψκαηνο 

(εληφο ηνπ εθαζηαρνχ θξηζίκνπ φγθνπ §3.1.1.1. (1) εκείσζε), θαη κε 

θαηάιιειε επαιιειία ησλ ηδηνκνξθηθψλ κεγεζψλ. 
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2.5.  ΑΝΔΛΑΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 

 

2.5.1  Αλειαζηηθή ζηαηηθή αλάιπζε 

 

2.5.1.1   Βαζηθέο παξαδνρέο ηεο κεζόδνπ 

α) ην πξνζνκνίσκα ηνπ κλεκείνπ ζα εηζάγνληαη ηα κή γξακκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά (“λφκνο δχλακεο – παξακφξθσζεο”) ησλ επηκέξνπο 

ηκεκάησλ πνπ ην ζπλζέηνπλ. 

       Δθφζνλ ην πξνζνκνίσκα έρεη θαζνξηζηεί κε βάζε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ 

«ηζνδπλάκνπ πιαηζίνπ», ν αλσηέξσ λφκνο δχλακεο – παξακφξθσζεο 

εθθξάδεηαη  ζε φξνπο ξνπψλ – ζηξνθψλ ζηα άθξα ησλ θαηαθφξπθσλ 

(πεζζψλ) θαη νξηδνληίσλ ππεξζχξσλ ζηνηρείσλ (spandrel beams) πνπ 

ζπλζέηνπλ ην ηζνδχλακν πιαίζην. Οη ζηξνθέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηνλ 

θαηαζηαηηθφ λφκν πξέπεη απαξαηηήησο λα ζπλεθηηκνχλ θαη ηελ επηξξνή 

ησλ δηαηκεηηθψλ παξακνξθψζεσλ. 

β)   Σν πξνζνκνίσκα απηφ ζα ππνβάιιεηαη ζε νξηδφληηα θνξηία θαηαλεκεκέλα 

θαηά ηξφπνλ αλάινγν πξνο ηηο αδξαλεηαθέο δπλάκεηο ηνπ ζεηζκνχ, ηα 

νπνία ζα απμάλνληαη κνλφηνλα, ελγέλεη κέρξηο φηνπ θάπνην δνκηθφ 

ζηνηρείν δελ είλαη πιένλ ζε ζέζε λα θέξεη ηα θαηαθφξπθα θνξηία ηνπ.  

Απφ ηελ  αλάιπζε απηή πξνθχπηεη ε θακπχιε αληίζηαζεο ηνπ θνξέα, ε 

νπνία ραξάζζεηαη ζε φξνπο ηέκλνπζαο βάζεο – κεηαθίλεζεο 

ραξαθηεξηζηηθνχ ζεκείνπ ηνπ κλεκείνπ (θφκβνο ειέγρνπ), ην νπνίν ελ 

γέλεη ιακβάλεηαη ζηελ θνξπθή ηνπ.  Ζ θακπχιε απηή απνηειεί ηε βάζε γηα 

φινπο ηνπο απαηηνχκελνπο ειέγρνπο ηθαλνπνίεζεο ησλ θξηηεξίσλ 

επηηειεζηηθφηεηαο.  

γ)  Αθνχ επηιεγεί ε ζεηζκηθή δξάζε (απνηίκεζεο ή αλαζρεδηαζκνχ), ν έιεγρνο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ θξηηεξίσλ επηηειεζηηθφηεηαο γίλεηαη γηα ηε κεηαθίλεζε 

ηνπ θφκβνπ ειέγρνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζεηζκηθή απηή δξάζε.  Διέγρεηαη 

φηη γηα ηε κεηαθίλεζε απηή ε παξακφξθσζε ησλ πιάζηηκσλ δνκηθψλ 

ζηνηρείσλ δελ ζπλεπάγεηαη βαζκφ βιάβεο κεγαιχηεξνλ απφ εθείλνλ πνπ 

γίλεηαη αλεθηφο γηα ηελ επηιεγείζα ζηάζκε επηηειεζηηθφηεηαο ηνπ κλεκείνπ. 

δ)  Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζηνρεπφκελεο κεηαθίλεζεο επηηξέπεηαη ε ρξήζε   

     επξέσο απνδεθηψλ απινπνηεηηθψλ κεζφδσλ. 
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2.5.1.2  Πξνϋπνζέζεηο εθαξκνγήο 

α)  Ζ ζηαηηθή αλειαζηηθή κέζνδνο εθαξκφδεηαη ζε θνξείο φπνπ ε επηξξνή ησλ   

     αλψηεξσλ ηδηνκνξθψλ δελ είλαη ζεκαληηθή (βι. §2.4.1.1.β). 

β)  Όηαλ ε επηξξνή ησλ αλψηεξσλ ηδηνκνξθψλ είλαη ζεκαληηθή, επηηξέπεηαη λα 

εθαξκφδεηαη ε ζηαηηθή αλειαζηηθή αλάιπζε, ππφ ηνλ φξν φηη ζα 

εθαξκφδεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε κηα ζπκπιεξσκαηηθή δπλακηθή ειαζηηθή 

αλάιπζε (ζχκθσλα κε ηελ §2.4.2, αλεμαξηήησο δε ησλ ινηπψλ 

πξνυπνζέζεσλ εθαξκνγήο ηεο δπλακηθήο ειαζηηθήο κεζφδνπ). 

 

2.5.1.3   Πξνζνκνίσζε θαη αλάιπζε 

α) Σα θαηαθφξπθα θνξηία ηνπ θνξέα ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην 

πξνζνκνίσκα, ψζηε λα ζπλδπάδνληαη κε ηα νξηδφληηα θνξηία ζχκθσλα κε 

ηνλ ζεηζκηθφ ζπλδπαζκφ ηνπ ΔΑΚ (§4.1.2.1). Σα νξηδφληηα θνξηία ζα 

εθαξκφδνληαη ελγέλεη ζε δχν αληίζεηεο δηεπζχλζεηο («ζεηηθή» - 

«αξλεηηθή»), θαη ν έιεγρνο ζα γίλεηαη γηα ηα δπζκελέζηεξα εληαηηθά 

κεγέζε πνπ πξνθχπηνπλ ζε θάζε ζηνηρείν. 

β)  Σν αλαιπηηθφ πξνζνκνίσκα ζα πηνζεηεί ηέηνηνλ βαζκφ δηαθξηηνπνίεζεο 

ψζηε λα ιακβάλεηαη ππφςε ε ζρέζε έληαζεο – παξακφξθσζεο θάζε 

πεξηνρήο ηνπ κλεκείνπ ζηελ νπνία κπνξεί λα εκθαληζηεί αλειαζηηθή 

ζπκπεξηθνξά. 

γ)  Γηα αλάιπζε ζην επίπεδν κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη δχν ελδερνκέλσο 

δηαθνξεηηθά πξνζνκνηψκαηα, αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ θέξνληνο 

νξγαληζκνχ ηνπ κλεκείνπ θαηά κήθνο δχν θάζεησλ κεηαμχ ηνπο αμφλσλ.  

Αλ απηνί νη άμνλεο δελ πθίζηαληαη, ζα γίλεηαη αλάιπζε ζηνλ ρψξν, κε 

βάζε πξνζνκνίσκα αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ ζπλφινπ ηνπ θέξνληνο 

νξγαληζκνχ ηνπ κλεκείνπ. 

δ)  Ο θφκβνο ειέγρνπ ηεο ζηνρεπφκελεο κεηαθίλεζεο ζα ιακβάλεηαη ελγέλεη 

ζην θέληξν κάδαο ηεο αλψηεξεο ζηάζκεο ηνπ κλεκείνπ. ε θηίξηα κε 

ζηέγεο (π.ρ. επηθιηλείο θεξακνζθεπείο),  ζνθίηεο ή κηθξνχο νηθίζθνπο ζην 

δψκα, ν θφκβνο ειέγρνπ ζα ιακβάλεηαη ζηελ νξνθή ηνπ πιήξνπο 

ππνθείκελνπ νξφθνπ. Ζ κεηαθίλεζε ηνπ θφκβνπ ειέγρνπ ζα ππνινγίδεηαη 

απφ ηελ αλάιπζε ηνπ πξνζνκνηψκαηνο γηα ηα νξηδφληηα ζηαηηθά θνξηία. 

 

 



 

54 

2.5.1.4  Οξηζκόο ζεηζκηθώλ δξάζεσλ 

α) Σα νξηδφληηα ζηαηηθά θνξηία (κεκνλσκέλα ή θαηαλεκεκέλα) ζα 

εθαξκφδνληαη ζχκθσλα κε ηελ θαηαλνκή ησλ αδξαλεηαθψλ θνξηίσλ ηεο 

θπξηαξρνχζαο ηδηνκνξθήο ζηελ εμεηαδφκελε δηεχζπλζε. Γηα φιεο ηηο 

αλαιχζεηο απαηηείηαη ε εθαξκνγή δχν ηνπιάρηζηνλ δηαθνξεηηθψλ θαζχςνο 

θαηαλνκψλ θνξηίσλ, ψζηε λα ιακβάλεηαη (θαηά ην δπλαηφλ) ππφςε ε 

κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ θαηαλνκήο ησλ θνξηίσλ ιφγσ κεηειαζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο νξηζκέλσλ πεξηνρψλ ηνπ θνξέα, αιιά θαη ιφγσ ηεο 

επηξξνήο ησλ αλψηεξσλ ηδηνκνξθψλ. 

β)  Γηα θηίξηα κε εππαξακόξθσηα δηαθξάγκαηα ζε θάζε ζηάζκε νξφθνπ, ε 

εληφο ηνπ επηπέδνπ ηνπ παξακνξθσζηκφηεηα ηνπ δηαθξάγκαηνο ζα 

ζπλεθηηκάηαη ζην πξνζνκνίσκα. Ζ ζηνρεπφκελε κεηαθίλεζε κπνξεί λα 

ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε απνδεθηέο κεζνδνινγίεο πνπ ζπλεθηηκνχλ ηελ 

αλειαζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θηηξίνπ θαη ηελ επηξξνή ηεο ζηξέςεο (φπνπ 

απαηηείηαη), κε βάζε ηελ θαζκαηηθή ηδηνκνξθηθή (ειαζηηθή) αλάιπζε ελφο 

ρσξηθνχ πξνζνκνηψκαηνο ηνπ θηηξίνπ. 

     Δλαιιαθηηθά, ζε θηίξηα κε εππαξακφξθσηα δηαθξάγκαηα (ή θαη ρσξίο 

δηαθξάγκαηα) ζε θάζε ζηάζκε νξφθνπ, ε ζηνρεπφκελε κεηαθίλεζε κπνξεί 

λα ππνινγίδεηαη ρσξηζηά γηα θάζε θνξέα αλάιεςεο ζεηζκηθψλ δξάζεσλ.  

Ζ ζηνρεπφκελε κεηαθίλεζε γηα θάζε επηκέξνπο θνξέα ζα ππνινγίδεηαη κε 

θαηάιιεινλ νξηζκφ ησλ καδψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε θνξέα. 

γ)  Γηα θηίξηα κε απαξακόξθσηα δηαθξάγκαηα ζε θάζε ζηάζκε νξφθνπ, ε 

ζηνρεπφκελε κεηαθίλεζε δt κπνξεί λα ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε 

απνδεθηέο κεζνδνινγίεο πνπ ζπλεθηηκνχλ ηελ αλειαζηηθή ζπκπεξηθνξά 

ηνπ θηηξίνπ θαη ηελ επηξξνή ηεο ζηξέςεο (φπνπ απαηηείηαη), κε βάζε ηελ 

θαζκαηηθή ηδηνκνξθηθή (ειαζηηθή) αλάιπζε ελφο ρσξηθνχ πξνζνκνηψκαηνο 

ηνπ θηηξίνπ. 
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Παξάξηεκα Β2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> βι. App. 11C Ηηαιηθνχ Καλνληζκνχ OPCM 3247 

 

 

Α.1  Γξακκηθή θηλεκαηηθή αλάιπζε 

 

Α.2   Με-γξακκηθή θηλεκαηηθή αλάιπζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΗΝΖΜΑΣΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ 
ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΠΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΜΩΝ ΑΣΟΥΗΑ 
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2.6.   ΓΟΜΖΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΑΡΥΑΗΩΝ ΜΝΖΜΔΗΩΝ1 ΜΔ ΛΑΞΔΤΣΑ 

ΛΗΘΟΩΜΑΣΑ ΥΩΡΗ ΚΟΝΗΑΜΑ     («ΔΛΛΖΝΟΡΩΜΑΪΚΩΝ») 

 

Ζ ζεηζκηθή απφθξηζε ησλ αξραίσλ κλεκείσλ, παξά ηε θαηλνκεληθή απιφηεηα 

ηνπ δνκεηηθνχ ηνπο ζπζηήκαηνο, είλαη έλα άθξσο ζχλζεην θαη εμαηξεηηθά 

επαίζζεην θαηλφκελν.  Οη δχν θχξηνη κεραληζκνί απφθξηζεο, ηφζνλ ν ιηθληζκφο 

φζν θαη νιίζζεζε, δηέπνληαη απφ κή γξακκηθνχο λφκνπο.  Υαξαθηεξηζηηθφ 

είλαη ην γεγνλφο φηη, έλαο θίνλαο κπνξεί λα αλαηξέπεηαη κε κηα ζπγθεθξηκέλε 

ζεηζκηθή δφλεζε, θαη λα κελ θαηαξξίπηεηαη κε ηελ ίδηα δφλεζε κεγεζπκέλε κε 

ζπληειεζηή κεγαιχηεξν ηεο κνλάδαο. Σν πξφβιεκα πεξηπιέθεηαη αθφκε 

πεξηζζφηεξν φηαλ εκπιέθνληαη δεθάδεο ή θαη εθαηνληάδεο ζψκαηα, ε θίλεζε 

ησλ νπνίσλ δελ ππαθνχεη ζηνλ «ρξπζφ» θαλφλα ηνπ ζπκβαηνχ ησλ 

παξακνξθψζεσλ.   Γηα ηνλ ιφγν απηφ, αληί ηεο ζπλνιηθήο αλάιπζεο ηνπ φινπ 

δνκήκαηνο – ε νπνία είλαη θαη ελ πνιινίο αλέθηθηε – πξνηείλεηαη απνκφλσζε 

ραξαθηεξηζηηθψλ (ζρεηηθά νιηγνκειψλ) ππνζπζηεκάησλ, ησλ νπνίσλ ν 

έιεγρνο είλαη επρεξέζηεξνο.  Καηά ηελ πξνζνκνίσζε πάλησο πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε φιεο νη ηπρφλ ππάξρνπζεο αηέιεηεο, φπσο π.ρ. 

ελδνηηθφηεηα ηνπ ζεκειίνπ, κεγάιεο αξρηθέο παξακνξθψζεηο, απφθιηζε απφ 

ηελ θαηαθφξπθν, απνκεηψζεηο εδξψλ, ξσγκέο θηι.  Αλάινγα κε ην ζηάδην 

κειέηεο, ηε κνξθή ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ, αιιά θαη ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ 

δνκήκαηνο, κπνξνχλ λα εθαξκφδνληαη νη παξαθάησ πξνζεγγίζεηο. 

 

 

 
1
Σν ζύληνκν απηό θείκελν πξαγκαηεύεηαη ηηο κεζόδνπο θαη ηα θξηηήξηα πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηελ 

αλάιπζε αξραίωλ κλεκείωλ. Ο όξνο «αξραία κλεκεία» αλαθέξεηαη ζε δνκήκαηα, θύξην 

ραξαθηεξηζηηθό ηωλ νπνίωλ είλαη ε ειεύζεξε έδξαζε θαη ελ μεξώ επαθή (ρωξίο δει. ηελ παξεκβνιή 

θνληάκαηνο) ηωλ ζωκάηωλ κεηαμύ ηνπο.  Η ζπλαξκνγή ηωλ ιαμεπκέλωλ ιίζωλ κπνξεί λα επηηπγράλεηαη 

κε ηε βνήζεηα ζηδεξώλ ζπλδέζκωλ ή/θαη γόκθωλ.  ηελ θαηεγνξία απηή αλήθεη έλα κεγάιν πιήζνο 

αξραϊθώλ, θιαζηθώλ, ειιεληζηηθώλ θαη ξωκαϊθώλ έξγωλ, όπωο λανί, πξόππια, ζηνέο, ζέαηξα, ζηάδηα, 

νρπξωκαηηθά έξγα, πύξγνη θηι. 
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2.6.1.    ηαηηθή ζεώξεζε 

Ζ αλάιπζε κε ηζνδχλακα ζεηζκηθά θνξηία κπνξεί λα εθαξκνζηεί αμηφπηζηα 

κφλν ζηελ πεξίπησζε πνιχ αζζελψλ ζεηζκηθψλ δηεγέξζεσλ, νη νπνίεο δελ 

θαηνξζψλνπλ λα ζέζνπλ ζε θίλεζε ηνλ κεραληζκφ ηνπ ιηθληζκνχ ή ηεο 

νιίζζεζεο.  Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ε αλαγθαία θαη ηθαλή ζπλζήθε αλαηξνπήο 

ππφ ζηαηηθή θφξηηζε (ξνπή αλαηξνπήο>ξνπή επζηαζείαο) απνηειεί, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, κφλν ηελ αλαγθαία ζπλζήθε γηα λα ηεζεί έλα ζψκα ζε 

δπλακηθή ηαιάλησζε (ιηθληζκφ). Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα ηζρχεη ε γξακκηθή 

κέζνδνο αλάιπζεο είλαη λα κε δεκηνπξγείηαη αδξαλήο πεξηνρή νξζψλ ηάζεσλ 

ζηνπο αξκνχο θαη λα κελ θαηαιχεηαη, ιφγσ δηαηκεηηθψλ δπλάκεσλ, ν δεζκφο 

ηξηβήο. Τπφ ηελ έλλνηα απηή ε ζηαηηθή ζεψξεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

κφλνλ σο φρεκα πξνζέγγηζεο γηα κηα ηαρεία (ζε ζηάδην πξνκειέηεο) εθηίκεζε 

ηνπ ζεηζκηθνχ θηλδχλνπ. 

 

2.6.2.  Γπλακηθή ζεώξεζε 

Οη παξάκεηξνη πνπ έρνπλ θαζνξηζηηθή επίδξαζε ζηε ζπκπεξηθνξά είλαη ε 

έληαζε, ε πεξίνδνο ηεο εδαθηθήο θίλεζεο, θαζψο θαη ε ιπγεξφηεηα θαη ην 

κέγεζνο ηνπ δνκήκαηνο. 

 

2.6.2.1  Απινπνηεκέλε θαζκαηηθή 

Γεδνκέλνπ φηη ε ηδηνπεξίνδνο ηνπ ιηθληδνκέλνπ ζψκαηνο εμαξηάηαη, (θαη 

κάιηζηα θαηά κή γξακκηθφ εθζεηηθφ ηξφπν), απφ ηε γσλία εθηξνπήο, ε 

κέζνδνο βαζίδεηαη ζε κηα επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία, φπνπ ην ηαιαληνχκελν 

ζψκα (κνλφιηζνο) πξνζνκνηψλεηαη κε κνλνβάζκην ηαιαλησηή, ηνπ νπνίνπ ε 

ηδηνπεξίνδνο εμαξηάηαη απφ ην εχξνο ηαιάλησζεο.   Δλαιιαθηηθά, γηα 

πνιχιηζα ζπζηήκαηα, κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ πξνζνκνηψκαηα κε ηδεαηή 

ζπγθέληξσζε ησλ καδψλ ζηα Κ.Β. ησλ ζσκάησλ, ηα νπνία ζπλδένληαη κεηαμχ 

ηνπο κε κεηαζεηά ή ζηξνθηθά ειαηήξηα.   Πάλησο, ε αμηνπηζηία ησλ παξαπάλσ 

αλαιχζεσλ, ηδηαίηεξα γηα κεζαίνπ ή κεγάινπ εχξνπο ηαιαληψζεηο, είλαη αξθεηά 

πεξηνξηζκέλε, θαζ’ φζνλ δελ είλαη ζε ζέζε λα απνδψζνπλ ηελ πνιππινθφηεηα 

ηνπ θαηλνκέλνπ. 
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2.6.2.2 Πιήξεο κή γξακκηθή 

 

Ζ πιήξεο δπλακηθή αλάιπζε πξνυπνζέηεη ηελ απ’επζείαο νινθιήξσζε ησλ 

εμηζψζεσλ θίλεζεο (επηηαρπλζηνγξάθεκα), κε δηαδηθαζίεο βήκα πξνο βήκα. 

Σν ρξεζηκνπνηνχκελν ινγηζκηθφ πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη ηα 

αθφινπζα εγγελή ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ κή ζπλερνχο κέζνπ: 

α)  Να επηηξέπεη πεπεξαζκέλεο κεηαθηλήζεηο θαη ζηξνθέο, αθφκε θαη πιήξε 

δηαρσξηζκφ ησλ επί κέξνπο ζσκάησλ. 

β)  Να αλαγλσξίδεη απηφκαηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ππνινγηζκνχ, λέεο επαθέο 

ησλ ζσκάησλ. 

γ)  Οη επαθέο κεηαμχ ησλ ζσκάησλ λα θαζνξίδνληαη απφ έλαλ γξακκηθφ ή θαη 

κή γξακκηθφ  λφκν θνξηίσλ – παξακνξθψζεσλ. 

Ζ ελ ιφγσ κέζνδνο, εθαξκνδφκελε ζηνλ ηξηζδηάζηαην ρψξν, είλαη ε κφλε πνπ 

κπνξεί λα απνδψζεη, ζρεηηθψο αμηφπηζηα, ηελ απφθξηζε ηνπ δνκήκαηνο γηα 

ηζρπξέο ζεηζκηθέο δνλήζεηο. 
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 Δπηιέγεηαη ε θαηαξρήλ ζεηζκηθή δξάζε 

 

 Δθαξκόδεηαη 

                   
 

    

  ΔΛΑΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 

                                

 

 

επάξθεηα              αλεπάξθεηα 

(θαιώο)                       

 

   (απνδεθηόο βαζκόο βιάβεο ;) 

                                                

        

       ρακειόο                              πςειόο 

                                                          

 

αλαζρεδηαζκόο                      αλειαζηηθή κέζνδνο 
κε ειαζηηθή              
αλάιπζε 
 

     επάξθεηα             αλεπάξθεηα 

                                   (θαιώο)           

 

 

      αλαζρεδηαζκόο κε 

 

                                                               αλειαζηηθή αλάιπζε 

Αιγόξηζκνο ζηαδηαθήο επηινγήο 

Μεζόδνπ Γνκεηηθήο Αλάιπζεο Μλεκείσλ 
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________________________ 

3. ΔΚΣΗΜΖΖ ΑΝΣΗΣΑΔΩΝ 

 ΚΡΗΗΜΩΝ ΠΔΡΗΟΥΩΝ 

________________________ 
 

Δηζαγσγή 

Ωο γλσζηφλ, ν δνκεηηθφο έιεγρνο ζπλίζηαηαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ηεο βαζηθήο 

αλίζσζεο αζθαιείαο  

 

 

φπνπ 

S = κεγέζε «δξψληα» πάλσ ζε κηα θξίζηκε πεξηνρή (ηάζεηο, δπλάκεηο, ξνπέο, 

επηβαιιφκελεο κεηαθηλήζεηο), φπσο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ Αλάιπζε 

R = αληίζηνηρεο «αληηζηάζεηο» ηεο ππφςε θξίζηκεο πεξηνρήο (δειαδή αλεθηέο 

ηηκέο, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε αζηνρία) 

Όπσο είλαη πξνθαλέο, ακθφηεξα ηα ζπγθεθξηκέλα κεγέζε νθείινπλ λα 

δηαζέηνπλ ί ζ ε λ  αμηνπηζηία. Παξά ηαχηα, ζηελ πεξίπησζε ησλ 

παξαδνζηαθψλ δνκεκάησλ, νη δηαζέζηκεο επηζηεκνληθέο κέζνδνη γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ αληηζηάζεσλ ( R )  είλαη είηε αλεπαξθείο, είηε 

δπζεθάξκνζηεο. Σν γεγνλφο απηφ κάιηζηα δελ ζπλεηδεηνπνηείηαη πάληνηε, 

επεηδή νη αληίζηνηρεο κέζνδνη Αλάιπζεο γηα ηα S έρνπλ αλαπηπρζεί πνιχ 

πεξηζζφηεξν, θαη επνκέλσο ε εληππσζηαθφηεηά ηνπο ελδέρεηαη λα απνθξχπηεη 

ηελ έιιεηςε αμηνπηζηίαο ησλ κεγεζψλ R… 

Ζ θαηάζηαζε απηή, πξνθεηκέλνπ πεξί Μλεκείσλ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. 

Τπεξζπληεξεηηθή ππνηίκεζε ησλ R νδεγεί ζπρλφηεξα ζηελ αλάγθε  λα 

παξαβηάδνληαη ζπνπδαίεο άιιεο κλεκεηαθέο Αμίεο, ελψ ε ( κάιινλ  ζπρλφηεξε) 

ππεξηίκεζε ηνπ R νδεγεί ζε ιχζεηο αλαζθαιείο. 

Δμ άιινπ, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε κή-γξακκηθήο Αλάιπζεο, πιεκκειήο γλψζε 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αληίζηαζεο δνκεηηθψλ κειψλ, κεηψλεη θαη ηελ 

αμηνπηζηία ησλ ίδησλ ησλ αλαιπηηθψλ κεζφδσλ ( ι.ρ. θαθή εθηίκεζε αθακςηψλ 

θαη ηεο ζηαδηαθήο εμέιημήο ησλ ππφ αλαθπθιηδφκελε  έληαζε, θ.ά. ). 

 

S          R 
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Σν Ρπζκηζηηθφ Πιαίζην ζα ζηνρεχεη ζηελ εχινγε θαη ζχκκεηξε αχμεζε ηεο 

αμηνπηζηίαο ησλ κεζφδσλ εθηίκεζεο ησλ αληηζηάζεσλ R. Πάλησο, ην ρέδην 

Πιαηζίνπ ζηελ παξνχζα θάζε δελ πεξηέρεη παξα έλα πνιχ κηθξφ κέξνο ησλ 

απαηηνχκελσλ πξνο ηνχην Μειεηεηηθψλ Οδεγηψλ, νη νπνίεο ζα είλαη ην 

αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηεο ηειηθήο Δπηηξνπήο ζηελ επφκελε θάζε. 
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3.1 ΑΝΣΗΣΑΔΗ ΔΝΑΝΣΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΓΡΑΔΩΝ 

 

 

 

Ζ απαηηνχκελε ίζε αμηνπηζηία ησλ δχν κεξψλ ηεο Αλίζσζεο Αζθαιείαο, 

ζπλεπάγεηαη πξφζζεηεο εηδηθέο ελέξγεηεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

αληηζηάζεσλ ησλ θξίζηκσλ πεξηνρψλ ηνπ Μλεκείνπ. Έηζη, γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ απηψλ ησλ αληηζηάζεσλ απαηηείηαη ε ρξήζε πξνρσξεκέλσλ θαη 

εηδηθψλ κεζφδσλ. Ζ αλάγθε απηή επηηείλεηαη θαη απ’ ηελ ζεκαζία ηνπ Μλεκείνπ 

(ζε ζχγθξηζε κε έλα ζχλεζεο θηίξην), αιιά θαη απ’ ην γεγνλφο φηη έλα Μλεκείν 

π θ ί ζ η α η α  η ήδε – θαη δελ είρε ηελ δπλαηφηεηα λα ρηηζηεί ππφ ηηο 

ειεγρφκελεο ζπλζήθεο ζχιιεςεο θαη θαηαζθεπήο, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη γηα 

λέα θηίξηα δελ κπφξεζε δειαδή λα θαιπθζεί απφ γλσζηέο θαλνληζηηθέο 

δηαηάμεηο.  Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο, νη κέζνδνη πνπ ζπληζηψληαη ζ’ απηφ 

ην Ρπζκηζηηθφ Πιαίζην είλαη πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλεο θαη εμνλπρηζηηθέο απ’ 

φηη ζπλήζσο εθαξκφδνληαη ζηηο κειέηεο γηα ζπλήζε λέα θηίξηα. 

 

 

 

3.1.1 ΔΝΣΟ ΔΠΗΠΔΓΟΤ ΑΝΣΗΣΑΔΗ ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΑ ΜΔ ΚΟΝΗΑΜΑΣΑ 

 

3.1.1.1.  Αληνρή θαη παξκνξθσζηκόηεηα ζε ζιίςε θαζέησο πξνο ηηο   

             ζηξώζεηο2 

 

 (Α). Ζκηαλαιπηηθή κέζνδνο  

 

Ζ δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ηεο αληνρήο ζε ζιίςε πεξηιακβάλεη ζπλήζσο ηα 

αθφινπζα ζηάδηα. 

α)  Δηθνλνγξαθηθή δνκεηηθή πεξηγξαθή ησλ φςεσλ ηεο θαηά πεξίπησζε   

     θξίζηκεο πεξηνρήο ηεο ηνηρνπνηίαο. 

                                                 
2
 Εδώ λννύληαη νξηδόληηεο θαηά πξνζέγγηζε ζηξώζεηο, θαη θαηαθόξπθεο ζιηπηηθέο ηάζεηο. 
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 Απνηππψλνληαη ακθφηεξεο νη φςεηο, εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή (θαηά ην 

δπλαηφλ), κε ππφ θιίκαθα απεηθφληζε ησλ ιηζνζσκάησλ θαη ησλ 

αξκψλ. 

 Γίλνληαη πνηνηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεηξνγξαθηθή ή «βηνκεραληθή» 

πξνέιεπζε ησλ ιηζνζσκάησλ, θαζψο θαη ηνπ θνληάκαηνο ησλ αξκψλ. 

 Πάλσ ζε θαηάιιειε θσηνγξαθία ηεο φςεσο ηεο θξίζηκεο πεξηνρήο ηνπ 

ηνίρνπ, ραξάζζεηαη λνεηψο επαξθέο πιήζνο θαηαθφξπθσλ ηνκψλ, 

αληηπξνζσπεπηηθψλ ηνπ βαζκνχ πινθήο ησλ ιηζνζσκάησλ κεηαμχ 

ηνπο. 

 Δλδεηθηηθψο αλαθέξεηαη ν αξηζκφο  5 έσο 10 θαηαθφξπθσλ ηνκψλ εληφο 

ηνπ κέζνπ κήθνπο ιηζνζσκάησλ. 

 Τπνινγίδνληαη ηα αθφινπζα δχν κεγέζε: 

- Μέζν αζξνηζηηθφ κήθνο ηεκλνκέλσλ ιηζνζσκάησλ, αλεγκέλν σο πξνο 

ην ζπλνιηθφ χςνο ηεο εμεηαδφκελεο πεξηνρήο (hb : H)   

- Μέζν πάρνο ησλ νηνλεί – νξηδφληησλ αξκψλ, αλεγκέλν ζην κέζν χςνο 

ιηζνζσκάησλ (tj : hbm) 

β)   Γνκεηηθή πεξηγξαθή  ηεο θξίζηκεο πεξηνρήο ηεο ηνηρνπνηίαο θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπο  πάρνπο ηεο.  Οη ζρεηηθέο πξνο ην νπζησδέζηαην απηφ ζέκα 

πιεξνθνξίεο ιακβάλνληαη κε φζνλ ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο απ’ ηηο πην θάησ 

κεζφδνπο  

 Δμεηάδεηαη ην εζσηεξηθφ απ’ ηηο ελδερνκέλσο ππάξρνπζεο 

ζθαιφηξππεο. 

 Δμεηάδνληαη εγθάξζηεο φςεηο ηνπ ηνίρνπ, φπσο θαίλνληαη ζηα άθξα ηνπ 

ηνίρνπ ή ζηηο παξεηέο ησλ αλνηγκάησλ, φηαλ ηπρφλ δελ είλαη θαιπκκέλεο 

κε επηκειεκέλε εγθάξζηα επηθαλεηαθή ηνηρνπνηία πάλσ ζηηο παξεηέο. 

 Αθαηξνχληαη πξνζσξηλψο κεγάια ιηζνζψκαηα (φπνπ θαη εάλ 

επηηξέπεηαη), έηζη ψζηε λα κπνξεί λα εμεηαζζεί ην εζσηεξηθφ ηνπ ηνίρνπ. 

 Πξαγκαηνπνηείηαη επαξθήο θαηά πεξίπησζε αξηζκφο ελφξγαλσλ 

ελδνζθνπήζεσλ  θαηά κήθνο ηεο εγθάξζηαο παξεηάο ιηζνζψκαηνο. 

 ε πεξίπησζε Μλεκείσλ κεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο, ρξεζηκνπνηνχληαη 

θαη θαηάιιειεο ελφξγαλεο δηαζθνπηθέο κέζνδνη. 
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 Τπφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο θαη γηα Μλεκεία κηθξήο ζπνπδαηφηεηαο, ζα 

ήηαλ δπλαηή θαη ε νξηδφληηα ππξελνιεςία ζε επαξθή αξηζκφ, ππφ ηνλ 

φξνλ φηη ε ζπλνρή ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο ηνηρνπνηίαο θαη ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γεσηξχπαλνπ ην επηηξέπνπλ. 

 

θνπφο απηψλ ησλ θαηά ηελ εγθάξζηα έλλνηα δηεξεπλήζεσλ είλαη ε 

απφθηεζε κηαο φζν γίλεηαη πην αμηφπηζηεο εηθφλαο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο 

ηνηρνπνηίαο.  Δηδηθφηεξα, δεηείηαη λα απαληεζνχλ θαηά ην δπλαηφλ ηα 

αθφινπζα εξσηήκαηα: 

- Έρνπλ ηα ιηζνζψκαηα θαηά ηελ εγθάξζηα έλλνηα επαξθή πινθή 

ψζηε λα ζεσξεζεί ε ηνηρνπνηία σο «κνλφζηξσηε»; 

- Μήπσο ηα ιηζνζψκαηα θαηά ηελ εγθάξζηα  έλλνηα δελ έρνπλ 

νπζηψδε πινθήλ, (δίζηξσηε ηνηρνπνηία)  

- Μήπσο ππάξρεη θαη πιηθφ γεκίζκαηνο αλάκεζα ζηελ εμσηεξηθή 

θαη ηελ εζσηεξηθή ζηξψζε ιηζνζσκάησλ («ηξίζηξσηε 

ηνηρνπνηία»), θαη ζε ηί θαηάζηαζε πεξίπνπ επξίζθεηαη. 

- Σί θελά, κηθξνχ ή κεγάινπ κεγέζνπο, παξαηεξνχληαη. 

γ)  Με βάζε ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ, ζα γίλεη θαηάηαμε ηεο ηνηρνπνηίαο  

     (ζε κηα δνκεηηθή θαηεγνξία), ελψ ζα εθηηκάηαη θαη ε ζηάζκε αβεβαηφηεηαο  

     ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ. 

[Σν ηειηθφ Ρπζκηζηηθφ Πιαίζην ζα πεξηιακβάλεη: 

-  (i) εηθνλνγξαθεκέλα παξαδείγκαηα απ’ ηηο θαηαζηάζεηο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, 

θαζψο θαη 

-  (ii) θξηηήξηα γηα ηελ θαηάηαμε ηεο ηνηρνπνηίαο ζε δνκεηηθέο θαηεγνξίεο, 

ιακβάλνληαο ππφςε θαηάιιεινπο ζπλδπαζκνχο ησλ πην πάλσ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, ηδίσο απηνχο πνπ αθνξνχλ ηελ αιιειφδξαζε ηεο 

πινθήο «θαη’ φςηλ» θαη «εγθαξζίσο». 

Σν ηειηθφ Ρπζκηζηηθφ Πιαίζην ζα πεξηιάβεη επίζεο ζπζηάζεηο γηα ηε ρξήζε 

αξηζκεηηθψλ ζπληειεζηψλ, κέζσ ησλ νπνίσλ ζα ιακβάλνληαη ππφςε νη 

ζπλέπεηεο ησλ πην πάλσ Γνκεηηθψλ θαηεγνξηψλ πάλσ ζηηο ηηκέο ησλ αληνρψλ 

πνπ ζα ππνινγίδνληαη]. 
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δ)   πξνζδηνξηζκφο ζιηπηηθήο θαη εθειθπζηηθήο αληνρήο ιηζνζσκάησλ θαη 

θνληακάησλ. 

 i)  Μέζσ δεηγκαηνιεςίαο θαη εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ: 

    Σα δείγκαηα απφ ηα ιηζνζψκαηα πξέπεη λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθά 

ηεο πεηξνγξαθηθήο ζχζηαζεο θαη ηελ έθηαζεο ησλ δηαθιάζεσλ ηνπο, νθείινπλ  

δε λα έρνπλ ηνλ πξνο ηνχην αλαγθαίνλ ειάρηζηνλ φγθν. 

Ζ ιήςε θαλνληθψλ αληηπξνζσπεπηηθψλ δεηγκάησλ απφ θνληάκαηα δφκεζεο 

είλαη γεληθψο δπζρεξήο, έσο θαη αδχλαηε ζηε ζπλήζε πεξίπησζε κηθξνχ 

πάρνπο αξκψλ ή θαη φηαλ έρεη ζπκβεί αιινίσζε ηεο εμσηεξηθήο ηνπο 

ζηνηβάδαο. Πάλησο, ζηελ πεξίπησζε ησλ θνληακάησλ είλαη δπλαηή ε 

δνθηκαζία κηθξψλ ζξαπζκάησλ ζε απεπζείαο εθειθπζκφ, θαη ε ππνινγηζηηθή 

θαηά πξνζέγγηζε εθηίκεζε ηεο ζιηπηηθήο ησλ αληνρήο.  

    ii)  Μέζσ έκκεζσλ επηηφπνπ κεζφδσλ, εθαξκνδνκέλσλ απφ 

πξνζσπηθφ  καθξάο εκπεηξίαο: 

Πξνο ηνχην, ρξήζηκεο κπνξεί λα είλαη νη αθφινπζεο κέζνδνη: 

- Κξνπζηκέηξεζε επί θαηάιιεισο επηπεδνχκελεο επηθάλεηαο πιηθνχ 

επαξθνχο πιάηνπο. 

- Μέηξεζε, επί θαηαιιήισο επηπεδνχκελεο επηθάλεηαο, ηνπ εχξνπο 

ραξαγήο πξνθαινχκελεο απφ ηππνπνηεκέλε αθίδα, ε νπνία πηέδεηαη 

απφ ζπγθεθξηκέλν ζηαζεξφ αμνληθφ θνξηίν. 

- Μέηξεζε ηεο ηαρχηεηαο δηείζδπζεο πεξηζηξνθηθνχ κηθξνηξππάλνπ, ππφ 

πιήξσο ηππνπνηεκέλεο ζπλζήθεο. 

- Φπζηθνρεκηθή αλάιπζε θνληάκαηνο, θαη εμνκνίσζή ηνπ κε θνλίακα 

εξγαζηεξηαθψο παξαγφκελν, κε ζθνπφ ηελ κέηξεζε κεραληθψλ 

ηδηνηήησλ.  Γηα ηνλ ίδην ζθνπφ, είλαη δπλαηή θαη ε ρξήζε πιεξνθνξηψλ 

απφ ζρεηηθή ηξάπεδα δεδνκέλσλ αξραίσλ θνληακάησλ. 

Ζ κεηαηξνπή ησλ ηηκψλ ησλ πην πάλσ κεηξήζεσλ ζε πξνζεγγηζηηθέο ηηκέο 

ζιηπηηθήο αληνρήο, κπνξεί λα γίλεηαη κέζσ αμηφπηζηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, 

θαηά πξνηίκεζε πάλησο κεηά θαη απφ θαηάιιειε επαλαβαζκνλφκεζε ζε 

πιηθά φζν γίλεηαη ζπγγελέζηεξα πξνο ηα επηηφπνπ εμεηαδφκελα. 

 

ε)  Με βάζε ην ζχλνινλ ησλ πην πάλσ δεδνκέλσλ, δειαδή: 

- Σεο θχζεσο ησλ ιηζνζσκάησλ (ιίζνη, πιίλζνη), 

- Σεο δνκεηηθήο θαηεγνξίαο ηεο ηνηρνπνηίαο( § δ1γ πην πάλσ) 
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- Σνπ αλεγκέλνπ πάρνπο αξκψλ θνληάκαηνο θαη 

- Σεο αληνρήο ησλ ιηζνζσκάησλ θαη ησλ θνληακάησλ, 

είλαη δπλαηή  ε ρξήζε αμηφπηζησλ εκπεηξηθψλ ζρέζεσλ απ’ ηε 

βηβιηνγξαθία, ελδερνκέλσο δε κεηά απφ θαηάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο 

πξνθεηκέλνπ  λα ιεθζεί ππφςε ην ζ χ λ ν ι ν λ   απηψλ ησλ δεδνκέλσλ. 

 

Γελ ζπληζηάηαη δειαδή ε ρξήζε εκπεηξηθψλ εθθξάζεσλ νη νπνίεο 

ιακβάλνπλ ππφςε κηθξφ κφλνλ κέξνο ησλ πην πάλσ ραξαθηεξηζηηθψλ 

κεηαβιεηψλ ή θαηαζηάζεσλ ηεο ηνηρνπνηίαο. 

 

Δηδηθφηεξα, νη εκπεηξηθέο απηέο ζρέζεηο πξέπεη λα αθνξνχλ ρ σ ξ η ζ η ά  

ηελ κνλφζηξσηε ή ηελ δίζηξσηε/ηξίζηξσηε ή θαη ηελ βπδαληηλνχ ηχπνπ 

ηνηρνπνηία. 

[Σν ηειηθφ Ρπζκηζηηθφ Πιαίζην ζα πεξηιάβεη θαη ζπληζηψκελεο ηέηνηεο 

εκπεηξηθέο εθθξάζεηο, ελδερνκέλσο καδί κε ηηο αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο – 

ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ππφςε θη άιιεο νπζηψδεηο παξάκεηξνη νη 

νπνίεο δελ κλεκνλεχνληαη ξεηψο ζηηο εθθξάζεηο απηέο]. 

 

ζη)   Ζ ελδερφκελε παξνπζία νξηδφληηνπ «νπιηζκνχ» ηεο ηνηρνπνηίαο 

(εζσηεξηθέο ή επηθαλεηαθέο μπινδεζηέο ή επαξθνχο κήθνπο κνλνιηζηθψλ 

θνζκεηψλ, καξκαξφθπιισλ θ.ι.π.) ζα ιακβάλεηαη ππνινγηζηηθψο ρσξηζηά 

ππφςε.  [Σν ηειηθφ Ρπζκηζηηθφ Πιαίζην ζα ζπζηήζεη πξνζεγγηζηηθέο 

κεζφδνπο πξνο ηνχην]. 

 

Σημείφζη:  Δάλ ην πξνζνκνίσκα Αλάιπζεο εθθξάδεη ηελ έληαζε ζε φξνπο 

ηάζεσλ, ζα ρξεηαζζεί λα ιεθζεί ππφςε κηα κέζε ηηκή ηάζεσλ εληφο  

«θξηζίκνπ φγθνπ», ηνηρνπνηίαο (2-3 δηαζηάζεηο ιηζνζψκαηνο). 
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(Β)   Δπηηόπνπ εκηθαηαζηξεπηηθέο δνθηκέο 

 

  α)  ηελ πεξίπησζε Μλεκείσλ κηθξφηεξεο ζπνπδαηφηεηαο, πάλησο δε θαη  

       ζε ζπλδπαζκφ  κε ηελ   εκηαλαιπηηθή κέζνδν, είλαη δπλαηή  ε επηηφπνπ  

       κέηξεζε   ηεο   ζιηπηηθήο     αληνρήο    ηεο   ηνηρνπνηίαο      θαηαιιήισο  

       ηεκλνκέλεο    θαη   θνξηηδφκελεο    κε   ηε   βνήζεηα   επηπέδσλ γξχισλ  

       ελζθελνπκέλσλ   ζε   θαηάιιειν  βάζνο   θαη  πιάηνο εληφο νξηδφληηαο  

       ηνκήο ζηελ ππφςε πεξηνρή ηεο ηνηρνπνηίαο. 

 

      [Σν ηειηθφ Ρπζκηζηηθφ ρέδην ζα πεξηιάβεη ελδερνκέλσο  

- πλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ 

- Καη ζπζηάζεηο γηα ηελ νξζή δηαδηθαζία ηεο δνθηκήο θαη γηα ηελ 

επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ]. 

        β)  Δμ άιινπ ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, φπνπ ηπρφλ επηηξέπνληαη νξηζκέλεο      

             ηνπηθέο θαζαηξέζεηο ηνηρνπνηίαο, είλαη δπλαηή ε κεηαθνξά επαξθνχο  

             ηκήκαηνο ηεο ζην εξγαζηήξην θαη ε κεραληθή δνθηκαζία ηνπ. 

 

         (Γ)   Δξγαζηεξηαθή δνθηκαζία «νκνησκάησλ ηνηρίζθσλ». 

 

ηελ πεξίπησζε Μλεκείσλ κεγαιχηεξεο ζπνπδαηφηεηαο, (θαη κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη νη δηεξεπλήζεηο ησλ πην πάλσ παξαγξάθσλ §§1α, 1β 

έρνπλ απνδψζεη επαξθή απνηειέζκαηα) ζπληζηάηαη ε θαηαζθεπή 

νκνηψκαηνο ηεο ππφ κειέηελ πεξηνρήο ηνπ ηνίρνπ ζε θπζηθή θιίκαθα. 

Ο ηνηρίζθνο απηφο ζα είλαη ρηηζκέλνο κε ηελ εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή 

γεσκεηξία ηνπ πξσηνηχπνπ, θαη κε ιηζνζψκαηα θαη θνληάκαηα ησλ 

νπνίσλ νη αληνρέο ζα είλαη πεξίπνπ ίζεο κε ηα αληίζηνηρα πιηθά ηνπ 

πξσηνηχπνπ.  ηελ πεξίπησζε ηξίζηξσηεο ηνηρνπνίαο, ηδηαίηεξε 

πξνζνρή δίδεηαη ζην πνζνζηφ θελψλ ηνπ γεκίζκαηνο θαη ζηε θχζε ησλ 

πιηθψλ ηνπ. 

Οη δηαζηάζεηο ηνπ πεηξακαηηθνχ ηνηρίζθνπ πξέπεη λα είλαη επαξθείο 

ψζηε λα κπνξεί λα αλαπηπρζεί ν κεραληζκφο αζηνρίαο απφ ζιίςε, 

φπσο ζα αλαπηπζζφηαλ ζην πξσηφηππν.  Πξνο ηνχην, ζπληζηάηαη ην 

πιάηνο (θαη ην χςνο) ηνπ ηνηρίζθνπ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 5-πιάζην ηνπ 
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κέζνπ κήθνπο ησλ ιηζνζσκάησλ πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 

ηνηρίζθν. 

 

(Γ)   Ζ ζρέζε ξνπήο / ζηξνθήο αθξαίαο δηαηνκήο ηνηρσκαηηθνύ  

        ζηνηρείνπ. 

 α)  Πεζζνύ 

 ηελ πεξίπησζε φπνπ ζηελ αλάιπζε απαηηείηαη ζπζρεηηζκφο Μ / ζ, 

ζπληζηάηαη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη ηα αθφινπζα: 

 Ζ γσλία ζηξνθήο ιφγσ ππνινγίδεηαη ρσξηζηά απφ ηε γσλία ιφγσ V.  

 Δμ άιινπ, ζε πεξίπησζε νπδεηέξαο δψλεο ζηε βάζε ηνπ ηνίρνπ, ε 

αθξαία ζιηπηηθή ηάζε ηνπ ηνίρνπ είλαη δησλπκηθή  ζπλάξηεζε ηεο ξνπήο, 

θαη επνκέλσο ε ζρέζε «ζ» πξνο «Μ», δελ είλαη γεληθψο ζηαζεξά, αιιά 

απμάλεηαη κή γξακκηθψο κε ηελ ηηκή Μ / Ν.ℓ. 

 ηελ πεξίπησζε εμάληιεζεο ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο ηεο ηνηρνπνηίαο, ε 

δηαζέζηκε γσλία ζηξνθήο ηεο ζιηβφκελεο πεξηνρήο κεηψλεηαη απ’ ην 

γεγνλφο φηη ην ζεκείν κεδεληζκνχ ησλ ηάζεσλ έρεη παξακέλνπζα 

παξακφξθσζε αθφκε θαη ππφ κνλνηνληθή θφξηηζε. 

 

β) Τπέξζπξνπ δίζθνπ    ( χςνπο «h», κήθνπο «ℓ», πάρνπο «t» )  

 

Ο ακθίπαθηνο απηφο δίζθνο (ρσξίο αμνληθή δχλακε) ηειεί ππφ αληηκεηξηθή 

θφξηηζε (Μ, V). Δπεηδή φκσο ξεγκαηψλεηαη ε εθειθπφκελε πεξηνρή ζηελ 

θαηαθφξπθε παξεηά ηνπ δίζθνπ, ε ξνπή πξαγκαηψλεηαη κφλνλ απφ κηα  

έθθεληξε ζιηπηηθή δχλακε F=M:z, φπνπ “z” ν κνρινβξαρίνλαο αλάκεζα 

ζηελ F αξηζηεξά θαη ζηελ F ζηε δεμηά παξεηά. 

 

Ζ νξηδφληηα δχλακε F, καδί κε ηελ θαηαθφξπθε V=2M:l (φπνπ «l» ην κήθνο 

ηνπ δίζθνπ), πξνθαινχλ κηα δηαγψληα ζιηπηηθή δχλακε P. Ζ παξακφξθσζε 

ηνπ δηαγψληνπ ζιηπηήξα, ζα δηακνξθψζεη ηε ζηξνθή «ζ» ηεο νξηδφληηαο 

«ρνξδήο» ηνπ ππέξζπξνπ δίζθνπ. 
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εκεηψλεηαη φηη νη ζέζεηο ησλ F θαζνξίδνληαη απ’ ην ελεξγφ πιάηνο «b» ηεο 

ζιηβφκελεο δηαγσλίνπ, (ην νπνίν θαηά πεξίπησζε κπνξεί λα ιακβάλεηαη 

ίζν κε ην 1/5 έσο 1/10 ηνπ κήθνπο ηεο δηαγσλίνπ). 

 

3.1.1.2.   Αληνρή ζ’ εθειθπζκό θάζεηα θαη παξάιιεια πξνο ηηο ζηξώζεηο 

 

(1)  Ζ εθειθπζηηθή αληνρή νξηδφληηαο δηαηνκήο (αληνρή απνθφιιεζεο) είλαη 

ίζε κε πνζνζηφ ηεο εθειθπζηηθήο αληνρήο ηνπ θνληάκαηνο δφκεζεο.  Σν 

πνζνζηφ απηφ είλαη ζπλάξηεζε:  

- ηεο πξφζιηςεο ηνπ αξκνχ, 

- ηεο ζπληήξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, 

θαη 

- ησλ ελδερνκέλσλ θχθισλ μήξαλζεο/χγξαλζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ 

αξκνχ. 

 

 

[Σν ηειηθφ Ρπζκηζηηθφ Πιαίζην ζα δίλεη θαη νξηζκέλεο αξηζκεηηθέο ηηκέο ηνπ πνζνζηνχ απηνχ, 

γηα ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο] 

 

 

(2)   Ζ εθειθπζηηθή αληνρή θαηαθφξπθεο δηαηνκήο ηεο ηνηρνπνηίαο εμαξηάηαη 

πνιχ απ’ ηελ έληαζε θαη ην κνξθή ηνπ πεδίνπ ησλ εθειθπζηηθψλ ηάζεσλ, 

φπσο ελδεηθηηθά θαίλεηαη ζην επφκελν ζρήκα. 

 

 

 
 
[Σν ηειηθό Ρπζκηζηηθό Πιαίζην ζα δώζεη πξαθηηθόηεξεο νδεγίεο γηα ην ζέκα]. 
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ρ. 3 : Δλδεηθηηθέο κεηαβνιέο ηεο νλνκαζηηθήο εθειθπζηηθήο αληνρήο 

θαηαθφξπθεο ηνκήο ηεο ηνηρνπνηίαο, ζπλαξηήζεη ηεο έθηαζεο ηνπ πεδίνπ ησλ 

επηβαιινκέλσλ ηάζεσλ. 
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3.1.1.3   Αληνρή θαη παξακνξθσζηκόηεηα ππό ινμέο δπλάκεηο. 

 

 α)   Ζ αληνρή cf  θαη ε κέγηζηε παξακφξθσζε cu  ηνίρνπ απφ ηνηρνπνηία ππφ 

ζιίςε θαηά ηελ δηαγψλην (παξνπζία εγθαξζίσλ εθειθπζκψλ ιφγσ 

«δηάρπζεο» ησλ ζιηπηηθψλ ηξνρηψλ ηεο ηάζεσο) είλαη δπλαηφλ λα 

ιακβάλνληαη πξνζεγγηζηηθψο ππφςε κε κεησηηθφ ζπληειεζηή ίζν κε 0,6. 

       Ζ αληίζηνηρε δηαγψληα ξεγκάησζε ζεσξείηαη θαηά πξνζέγγηζε φηη 

ζπκβαίλεη φηαλ ε κέζε εγθάξζηα εθειθπζηηθή ηάζε γίλεη ίζε κε έλα 

πνζνζηφ ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο θπκαηλφκελν απφ 1/10 έσο 1/20 γηα 

κηθξέο θαη κεγάιεο  ζιηπηηθέο αληνρέο, αληίζηνηρα. 

 

 β)   Ζ αληνρή ιαμεπηνχ ιηζνζψκαηνο ππφ δηαγψληα ζιίςε νθείιεη λα  

       πξνζδηνξίδεηαη εξγαζηεξηαθψο. 

 

 

3.1.1.4.   Αληνρέο ζύλδεζεο εγθαξζίσλ ηνίρσλ. 

 

Γηα ηνλ νξζνινγηθφ ππνινγηζκφ ηεο αληνρήο ησλ ζπλζέζεσλ αλάκεζα ζε 

εγθάξζηνπο ηνίρνπο, ζθφπηκε είλαη ε δηάθξηζε αληίζηνηρσλ θηλεκαηηθψλ 

ελδερνκέλσλ φπσο ζην ρ. 4 

Σν Ρπζκηζηηθφ πιαίζην ζα δίλεη πξαθηηθέο νδεγίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ 

ησλ ελδερνκέλσλ αζηνρίαο, ζπλαξηήζεη ηεο κνξθήο θαη ηνπ βαζκνχ ζχλδεζεο 

ζχλδεζεο ησλ εγθάξζησλ ηνίρσλ. 
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ρ.4  :   Δλδεηθηηθέο θαηεγνξίεο αληνρψλ απνθφιιεζεο θαη νιίζζεζεο    

             εγθάξζησλ ηνίρσλ. 

 

 
α)Απνθφιιεζε 

 
β)Οξηδφληηα εγθάξζηα νιίζζεζε 

 

 
γ)Καηαθφξπθε νιίζζεζε θαηά κήθνο ηεο ζχλδεζεο 
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3.1.2.   ΑΝΣΟΥΔ ΔΝΗΥΤΜΔΝΖ ΣΟΗΥΟΠΟΗΪΑ. 

 

3.1.2.1   πλέπεηεο δηαδσκάησζεο ζηελ αληνρή. 

i. Ξπινδεζηέο πθηζηάκελεο 

ii. Πξνζηηζέκελα δηαδψκαηα 

 

3.1.2.2.  πλέπεηεο πεξίζθηγμεο πεζζώλ ή ζηύισλ ζηελ αληνρή ηνπο. 

 

3.1.2.3  πλέπεηεο παξνπζίαο ειθπζηήξσλ 

 

3.1.2.4  πλέπεηεο ελέζεσλ κάδαο 

 

3.1.2.5  πλέπεηεο βαζεηνύ αξκνινγήκαηνο 

 

 

[ Σα εμαηξεηηθνχ ηερληθνχ θαη επηζηεκνληθνχ ελδηαθέξνληνο απηά ζέκαηα, ζα αλαπηπρζνχλ απ’ 

ηελ αξκφδηα νκάδα εξγαζίαο ηεο ηειηθήο επηηξνπήο ζχληαμεο ηνπ Ρ. Π.] 
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3.1.3  ΔΚΣΟ ΔΠΗΠΔΓΟΤ ΑΝΣΗΣΑΔΗ ΣΟΗΥΟΠΟΗΪΑ ΜΔ ΚΟΝΗΑΜΑΣΑ 

 

 

 

ρ.5  

[Γηα ηηο ελδεηθηηθέο απηέο κνξθέο αζηνρίαο (θαζψο θαη γηα φζεο ζα 

ζπκπιεξσζνχλ αξκνδίσο) ε Δπηηξνπή χληαμεο ηνπ ηειηθνχ Ρ.Π. ζα δψζεη 

πξαθηηθέο ππνινγηζηηθέο ππνδείμεηο]. 
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3.1.4 ΑΝΣΗΣΑΔΗ ΓΟΜΖΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΛΑΞΔΤΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝ ΞΖΡΩ 

 

3.1.4.1   ΑΝΣΟΥΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΗΜΟΣΖΣΑ ΛΗΘΟΩΜΑΣΩΝ 

 

Απαηηείηαη θαηαξρήλ πεηξνγξαθηθή αλαγλψξηζε θαη θαηάηαμε ηνπ δνκηθνχ 

πιηθνχ ηνπ κλεκείνπ. Δθηφο απφ ηνλ ιεπηνκεξή ραξαθηεξηζκφ ηνπ 

πεηξψκαηνο (π.ρ. κάξκαξν, ζθιεξφο-καιαθφο θξπζηαιιηθφο καξγατθφο / 

ςακκηηηθφο / σνιηζηθφο αζβεζηφιηζνο, αξγηιηθφο ζρηζηφιηζνο θηι.), ζα πξέπεη 

λα δηεξεπλψληαη νη ζπγγελεηηθέο (επίπεδα ζηξψζεο) θαη νη επηγελεηηθέο 

αδπλακίεο (δηαθιάζεηο, ζηπιφιηζνη, θιέβεο, θνκκνί, θηι.).  Αθνχ θαζνξηζζεί 

επαθξηβψο ην είδνο ηνπ πεηξψκαηνο, ε αλαδξνκή ζηε βηβιηνγξαθία παξέρεη 

έλα θαη’ αξρήλ εχξνο κεραληθψλ αληνρψλ.  ηελ πεξίπησζε ησλ ιαμεπηψλ 

θαηαζθεπψλ, επί ηφπνπ κή-θαηαζηξεπηηθέο έξεπλεο (π.ρ. ππεξερνγξαθήκαηα, 

θξνπζηκεηξήζεηο) είλαη κελ ρξήζηκεο, αιιά έρνπλ ππνβνεζεηηθή ζεκαζία, 

θαζφζνλ ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ είλαη δπλαηφλ λα εθηειεζζνχλ 

εξγαζηεξηαθέο δνκηθέο ζε  δείγκαηα ησλ αθφινπζσλ θαηεγνξηψλ: 

 ε δηάζπαξηα άκνξθα ηεκάρηα πνπ ζπλήζσο αθζνλνχλ πέξημ ηνπ 

κλεκείνπ. 

 ε δνθίκηα πνπ ιακβάλνληαη είηε απεπζείαο απφ ην ιαηνκείν 

πξνέιεπζεο ηνπ δνκηθνχ πιηθνχ ηνπ κλεκείνπ, είηε απφ ζέζεηο πνπ 

δηαπηζησκέλα δηαζέηνπλ παξφκνην πιηθφ. 

Ο Μειεηεηήο ζα θξίλεη ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ησλ δεηγκάησλ απηψλ ζε 

ζχγθξηζε κε ηα ιηζνζψκαηα ηνπ έξγνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αληζνηξνπία 

θαη ηε γήξαλζε ηνπ πιηθνχ. 

 

1)  Αληνρή3 

α)  Θιηπηηθή αληνρή (αλεκπφδηζηε ζιίςε) ( cf ) 

Λακβάλεηαη ππφςε ε δηεχζπλζε δηαζηξσκάησζεο («λεξά») ηνπ 

δνθηκίνπ (ρ. 6). 

 

 

                                                 
3
 Βιέπε πρ. Πξνδηαγξαθέο Rηlem 
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ρ. 6: Έιεγρνο ζε ζιίςε   (α) Φνξηίν θάζεην πξνο ηε δηαζηξσκάησζε (χπηηα) 

       (β) Φνξηίν παξάιιειν πξνο ηε δηαζηξσκάησζε (φξζηα). 

 

β)  Δθειθπζηηθή αληνρή 

β1.  Άκεζνο αμνληθφο εμειθπζκφο ( tf ) 

Ζ δνθηκή απηή ζε κεραλή εθειθπζκνχ εθαξκφδεηαη κφλν θαη’ αμαίξεζε, 

ιφγσ ηεο πξαθηηθήο δπζθνιίαο πνπ παξνπζηάδεη ε πξνζαξκνγή-

ζπγθξάηεζε δνθηκίνπ ζηηο ζηαγφλεο ηεο κεραλήο, ε επίηεπμε 

νκνηφκνξθεο θαηαλνκήο ησλ εθειθπζηηθψλ ηάζεσλ ζηε δηαηνκή θηι.  

Πην εχρξεζηε είλαη ε δνθηκή άκεζνπ εθειθπζκνχ, θαηά ηελ νπνία ζε 

κεραλή ζιίςεσο, κέζσ αξζξσηψλ ζιηπηήξσλ κνξθήο Κ, πνπ 

πξνζαξκφδνληαη ζηελ άλσ θαη θάησ επηθάλεηα ηνπ δνθηκίνπ, 

κεηαηξέπεηαη ε ζιηπηηθε δχλακε ζε θεληξηθφ εθειθπζκφ (ζρ. 7).   

 

 

ρ.7 Γνθηκή άκεζνπ εθειθπζκνχ, κέζσ αξζξσηψλ ζιηπηήξσλ κνξθήο Κ  
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β2.  Έκκεζνο εθειθπζκφο δηαξξήμεσλ ( sptf ,
)  

       Μέζνδνο αληηδηακεηξηθήο ζιίςεο (Brazilian test) 

 

 

ρ.8    Καηαλνκή ηάζεσλ θαηά ηελ αληηδηακεηξηθή ζιίςε 

 

β3.  Κακπηηθφο εθειθπζκφο   ( ff t , )                      

       Δίλαη δπλαηφλ λα δνθηκαζζνχλ ακθηέξεηζηα πξηζκαηηθά (ή ελ αλάγθε) 

θπιηλδξηθά δνθίκηα θαηαπνλνχκελα κε θνξηίν (Ρ) ζην κέζνλ ηνπ αλνίγκαηνο 

(δνθηκή 3 ζεκείσλ).  Πάλησο, γηα λα αλαπηπρζεί ζηαζεξφ πεδίν θακπηηθψλ 

ξνπψλ θαη λα απαιεηθζεί ε επηξξνή ησλ δηαηκεηηθψλ δπλάκεσλ, είλαη 

πξνηηκόηεξν λα εθαξκφδνληαη δχν ίζα θνξηία (Ρ/2) ζηα ηξίηα ηνπ αλνίγκαηνο 

(δνθηκή 4 ζεκείσλ).  Δμ άιινπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε δηεχζπλζε 

δηαζηξσκάησζεο («λεξά») ηνπ δνθηκίνπ (δηαθξίλνληαη ηξείο πεξηπηψζεηο, 

πξβι. ρ. 9) 
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ρ. 9: Έιεγρνο ζε θάκςε       (α) Σχπνο 1: Παξάιιειε δηαζηξσκάησζε ( 1, fltf ). 

                                      (β) Σχπνο 2: ΄Τπηηα δηαζηξσκάησζε ( 2, fltf ). 

              (γ) Σχπνο 3: Δγθάξζηα δηαζηξσκάησζε ( 3, fltf ). 

Σα απνηειέζκαηα  ησλ παξαπάλσ δνθηκψλ εμαξηψληαη απφ δηάθνξνπο 

παξάγνληεο, νη θπξηφηεξνη ησλ νπνίσλ είλαη: 

 Μνξθή δνθηκίσλ 

ηα θπβηθήο κνξθήο δνθίκηα πξνθχπηεη ζιηπηηθή αληνρή ζξαχζεο, 

κεγαιχηεξε απφ απηήλ ηεο θπιηλδξηθήο κνξθήο δνθηκίσλ, κε ζρέζε 

χςνπο πξνο δηάκεηξν ίζε πξνο 2. Ζ δηαθνξνπνίεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ εμαξηάηαη θαη απφ ηελ αλαπηπζζφκελε ηξηβή ζηηο 

επηθάλεηεο επηβνιήο ηεο θφξηηζεο, ε νπνία επεξεάδεη ηελ ειεχζεξε 

εγθάξζηα δηαζηνιή ησλ ειεγρφκελσλ δνθηκίσλ4. 

 

 Όγθνο δνθηκίσλ 

Ωο γλσζηφλ, κεγαιχηεξνο επηπνλνχκελνο φγθνο ζεκαίλεη κεγαιχηεξε 

πηζαλφηεηα ζπλάληεζεο αθφκε «αζζελέζηεξεο» πεξηνρήο ζηε κάδα ηνπ 

δνθηκίνπ.  Ζ αληνρή ηεο πεξηνρήο απηήο ππαγνξεχεη θαη ηελ αληνρή ηνπ 

φινπ δνθηκίνπ. 

                                                 
4
 ηε δνθηκή ηνπ θακπηηθνύ εθειθπζκνύ, αλακέλεηαη ηα θπιηλδξηθά δνθίκηα λα απνδίδνπλ κεγαιύηεξεο 

ηηκέο από ηα πξηζκαηηθά.  ηα θπιηλδξηθά δνθίκηα, όζν απνκαθξπλόκαζηε από ηελ νπδέηεξε δώλε, ην 

πνζνζηό ηωλ ηζρπξόηεξα θαηαπνλνύκελωλ ηλώλ κεηώλεηαη (κείωζε ηεο ρνξδήο ηνπ θύθινπ), πξάγκα 

πνπ ηζνδπλακεί κε ειάηηωζε ηνπ θξίζηκνπ όγθνπ. 
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 Σαρχηεηα επηβνιήο ηεο θφξηηζεο. 

Ζ αληνρή απμάλεηαη κε ηνλ ξπζκφ επηβνιήο ηνπ θνξηίνπ 

 Τγξαζία. 

Ζ παξνπζία πγξαζίαο κεηψλεη ηελ αληνρή θαηά θπκαηλφκελν πνζνζηφ. 

 

Δθ’ φζνλ ην δνθίκην δελ ελέρεη αθαλή επίπεδα αδπλακίαο, ιακβάλνληαο δει. 

ππφςε κφλν ηελ νξζνηξνπία ηνπ πιηθνχ, αλακέλεηαη ε θακπηηθή αληνρή 

δνθηκίσλ κε φξζηα (παξάιιειε πξνο ην δηακήθε άμνλα) δηαζηξσκάησζε 

(ηχπνο 1 ζην ρ. 3) λα δίλεη ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο.  Δπίζεο, νη αληνρέο ηνπ 

θακπηηθνχ εθειθπζκνχ αλακέλνληαη γεληθψο κεγαιχηεξεο απ’ απηέο ηνπ 

άκεζνπ αμνληθνχ εθειθπζκνχ.  Με ηελ επηθχιαμε ηεο ηζρπξήο αληζνηξνπίαο 

ησλ δηαθφξσλ πεηξσκάησλ, αλακέλεηαη ελ γέλεη: 

ft  ft,sp  ft,fl3   ft,fl2  ft,fl1
 

 

 

2)  Παξακνξθσζηκόηεηα 

α.  Μέηξν ειαζηηθφηεηαο 

     α1.  Γπλακηθφ ( dE ) 

     α2. Αλεκπφδηζηεο ζιίςεο ( cE ) 

          Όπσο ζηελ παξ. 3.1.5.1.1α, κε ηαπηφρξνλε κέηξεζε ησλ παξακνξθψ  

          ζεσλ. 

    α3. Κάκςε ( flE ) 

          Όπσο  ζηελ παξ. 3.1.5.1.1β3, κε ηαπηφρξνλε κέηξεζε ησλ βειψλ. 

β.  πληειεζηήο εγθάξζηαο δηαζηνιήο (ιφγνο Poisson v) 

     Όπσο ζηελ παξ. 3.1.5.1.2α 2, κε ηαπηφρξνλε κέηξεζε ησλ νξηδφληησλ πα- 

     ξακνξθψζεσλ. 

 

 

3)  Καηαζηαηηθνί θαλόλεο ηξηβήο – νιίζζεζεο 

Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ δεζκνχ ηξηβήο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη αθφινπζεο 

κέζνδνη: 
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α.  Πεηξακαηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζπληειεζηή ηξηβήο ζπλαξηήζεη : 

- Σεο νξζήο ηάζεο 

- Σεο αδξνκέξεηαο 

- Σεο πγξαζίαο ηεο δηεπηθάλεηαο 

β.  Υάξαμε ηνπ πιήξνπο δηαγξάκκαηνο αληίζηαζεο-νιίζζεζεο γηα 

δηαθνξεηηθέο ζηάζκεο θαηαθνξχθνπ θνξηίνπ, γηα δηάθνξεο πεξηπηψζεηο 

αδξνκέξεηαο θαη δηάθνξεο ηηκέο πγξαζίαο ησλ επηθαλεηψλ, κέζσ ζπζθεπήο 

δηαηκήζεσο (shear box) - θαη κάιηζηα γηα επηβαιιφκελεο κνλφηνλεο ή 

αλαθπθιηδφκελεο νιηζζήζεηο. 

 

 

3.4.2 ΑΝΣΗΣΑΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΗΜΟΣΖΣΑ ΣΟΗΥΩΝ ΑΠΟ ΛΑΞΔΤΣΑ   

           ΛΗΘΟΩΜΑΣΑ 

 

Δθαξκφδνληαη θαη’ αλαινγίαλ ηα αλαθεξφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 3.1.1.-3.1.3. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ απνπζία θνληάκαηνο, ε αληνρή θαη ε 

παξακνξθσζηκφηεηα ησλ ηνίρσλ ππαγνξεχνληαη απφ: 

 Σελ αληνρή ησλ κεκνλσκέλσλ ιηζνζσκάησλ 

 Σν ζχζηεκα δνκήο ησλ ηνίρσλ 

 Σελ πινθή ησλ ιηζνζσκάησλ  

 Σνλ δεζκφ ηξηβήο ζηηο επηθάλεηεο επαθήο 

 Σελ παξνπζία κεηαιιηθψλ ζπλδεηεξίσλ ζηνηρείσλ (ρ. 10). ρεηηθψο, 

άο ζεκεησζεί φηη ζε αξραίεο ηνηρνπνηίεο ζπλαληψληαη κε πνηθίιεο 

παξαιιαγέο: 

α. νξηδφληηνη ζχλδεζκνη δηαθφξσλ κνξθψλ (δηπινχ ηαπ, δεηάκνξθνη, 

πεηφκνξθνη πειεθίλνη θ.η.ι.), γηα ηελ θαηά κήθνο ζχλδεζε ησλ 

ιηζνζσκάησλ. 

β.  γφκθνη γηα ηελ θαζ’ χςνο ζχλδεζε ησλ ζηξψζεσλ.  
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ρ.10:  χλδεζκνη θαη γφκθνη ζε ιαμεπηή ηνηρνπνηία 
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  ΑΝΣΗΣΑΔΗ ΔΝΑΝΣΗ ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΩΝ ΓΡΑΔΩΝ 

 

ην ππφ ζχληαμε Ρπζκηζηηθφ Πιαίζην, κφλνλ εθείλεο νη θπζηθνρεκηθέο δξάζεηο 

πνπ έρνπλ κεραληθέο* ζπλέπεηεο ζα γίλνπλ αληηθείκελν ζρνιηαζκνχ – θαη 

κφλνλ ππφ ην πξίζκα ηεο εθηθηήο πνζνηηθνπνίεζεο απηψλ ησλ ζπλεπεηψλ 

ζηηο αληηζηάζεηο ησλ πιηθψλ. Έηζη, γηα ηηο απαηηνχκελεο επξχηεξεο γλψζεηο επί 

ηεο Αλζεθηηθφηεηαο ζην ρξφλν (“Durability”) ησλ πιηθψλ ησλ Μλεκείσλ, ζα 

γίλεηαη παξαπνκπή ζε δφθηκε βηβιηνγξαθία. 

 

2.  ην παξφλ πξνζρέδην δίλνληαη κφλνλ ελδεηθηηθά πεξηερφκελα ηνπ  

     ζεκαληηθνχ απηνχ Κεθαιαίνπ. 

 

     (α) Δηζαγσγή, ζεκαζία ηνπ ζέκαηνο. 

     (β) πλέπεηεο ελαιιαγψλ ηζρπξνχ παγεηνχ επί ηεο αληνρήο ιηζνζσκάησλ,

 αλάινγα  κε ηελ πεηξνγξαθία θαη ηελ πδξνπεξαηφηεηά ηνπο. 

(γ)  Δλ εμειίμεη δηάβξσζε κεηαιιηθψλ ζπλδέζκσλ ζε ηνίρνπο απφ ιαμεπηά     

      ιηζνζψκαηα ή ζηδεξψλ ειθπζηήξσλ ηνπνζεηεκέλσλ ζε Μλεκεία. 

     Υξνληθέο πξνβιέςεηο εμέιημεο.        

      -  Μέζνδνη κεηξήζεσλ θαη πεξηγξαθψλ.  

      -  πζρέηηζε βαζκνχ δηάβξσζεο πξνο κείσζε αληνρήο θαη 

          νιθηκφηεηαο. 

(δ)………… 

 

           

 

*Γίλεηαη δειαδή ζαθέο όηη νη θπζηθνρεκηθέο αιινηώζεηο πνπ γίλνληαη ζηηο εμωηεξηθέο 

επηθάλεηεο ηωλ πιηθώλ ηωλ Μλεκείωλ (πθή, ρξώκα, απώιεηα επηθαλεηαθνύ πιηθνύ) 

δελ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηόηεηα απηνύ ηνπ Πιαηζίνπ 
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_________________________________________________________ 

4.  ΔΠΗΛΟΓΖ  

 ΣΖ ΔΗΜΗΚΖ ΓΡΑΖ ΥΔΓΗΑΜΟΤ      

 ΣΩΝ ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ 
_________________________________________________________ 

 

Γηα ηελ επηινγή ηεο ζεηζκηθήο δξάζεο ζρεδηαζκνχ ησλ επεκβάζεσλ, 

ζπληζηάηαη λα αθνινπζνχληαη ηα αθφινπζα βήκαηα: 

1. Λακβάλνληαη ππφςε πιεξνθνξίεο γηα πξνγελέζηεξνπο ζεηζκνχο, (ή θαη 

ηεθκεξίσζε / ρξνλνιφγεζε παιαηψλ επεκβάζεσλ) ζην Μλεκείν ή ζηα 

γεηηνληθά ηνπ.  Δίλαη ι.ρ. δπλαηφλ, ζηελ πεξίπησζε πξνζθάησλ δεκηψλ, 

λα επηιεγεί θαηαξρήλ ε ζεηζκηθή εθείλε δξάζε ε νπνία πξνθάιεζε 

απηέο ηηο δεκηέο. 

2. Λακβάλεηαη ππφςε ην έδαθνο θαη ε ζεκειίσζε (θαηαηάμεηο φπσο ζηνλ 

ΔΑΚ ή ηνλ Δπξσθψδηθα 8). 

3. Δθηηκάηαη ε ζεηζκηθή δξάζε βάζεη ησλ ζεκεξηλψλ ζεηζκνινγηθψλ 

αληηιήςεσλ: 

 Υαξαθηεξηζηηθά ηεο δξάζεο (α, π, Σm, ….) 

 Γηα κλεκείν κεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο, κειεηψληαη θαη ελδερφκελεο 

ηξνπνπνηήζεηο ηεο σο άλσ δξάζεο: 

- Μέζσ πξφζζεηεο ηνπηθήο εδαθνδπλακηθήο ζεψξεζεο 

- Μέζσ γεσκνξθνινγηθψλ δηνξζψζεσλ 

- Μέζσ εθηηκήζεσλ δηάξθεηαο ζεηζκνχ (πιήζνο κεγάισλ 

αλαθπθιήζεσλ, ι.ρ. κία ή ηξείο;) 

4. Αλαδήηεζε ηεο ηηκήο ζρεδηαζκνχ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο 

Μλεκεηαθέο θαη Κνηλσληθέο Αμίεο. 

               α) Τπελζπκίδεηαη ε βαζηθή αληηζεηηθφηεηα κεηαμχ 

- Μλεκεηαθψλ  Αμηψλ (Ηζηνξηθή, Αηζζεηηθή, Σερληθή) 

- Κνηλσληθψλ Αμηψλ (Αζθάιεηα Αλζξψπηλεο δσήο, 

Οηθνλνκία, Νέεο ρξήζεηο) 

                     θαη ε (αλαπφθεπθηε) αλαδήηεζε Βειηηζηνπνίεζεο. 

β)  Λακβάλεηαη ππφςε ν απνδεθηφο βαζκφο βιάβεο (ΗΗΗΗΗΗ) ηνπ    

     Μλεκείνπ ππφ ηνλ ζεηζκφ ζρεδηαζκνχ, ζπλαξηήζεη: 
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- Σεο πνπδαηφηεηαο ηνπ Μλεκείνπ, (1>2>3) θαη 

- Σεο Δπηζθεςηκφηεηαο ηνπ (Δ1>Δ2>Δ3) 

 

 Δ1 Δ2 Δ3 

1 I II II 

2 I II III 

3 II III IV 

 

            γ)  πλαξηήζεη ηνπ απνδεθηνχ βαζκνχ βιάβεο, θαη κε βάζε φια ηα   

 δεδνκέλα ησλ §§1,2 θαη 3, επηιέγεηαη 

- Ζ απνδεθηή πηζαλφηεηα ππέξβαζεο (Ρ) ηεο ζεηζκηθήο 

δξάζεο. 

- Ζ ζηάζκε ελδερφκελεο ηνπηθήο πιαζηηκφηεηαο (m) ησλ 

επηκέξνπο δνκεηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ κλεκείνπ (γηα βιάβε >Η). 

           Έηζη ζα εθηηκεζεί κηα αξρηθή ηηκή ζεηζκηθήο δξάζεο ζρεδηαζκνχ Δν –   

           ε νπνία φκσο είλαη κφλνλ κηα δνθηκαζηηθή ηηκή εθθίλεζεο. 

Δθηφο απ’ ηελ απαηηνχκελε πξνο ηνχην πείξα ηεο δηαθιαδηθήο  

Μειεηεηηθήο Οκάδαο, ε Δπηινγή ηεο Δν κπνξεί λα θαζνδεγεζεί 

πνηνηηθψο θη απ’ ηνλ αθφινπζν ελδεηθηηθφ Πίλαθα. 

 

α 
Αλεθηόο βαζκόο 

Βιάβεο 
Η ΗΗ ΗΗΗ IV 

β 

Απνδεθηή πηζαλόηεηα 

ππέξβαζεο ζεηζκηθήο 

δξάζεο 

 

P1 

 

P2 

 

P3 

 

P4 

γ 
εηζκηθή δξάζε 

ρεδηαζκνύ 

 

Δν1> 

 

Δν2> 

 

Δν3> 

 

Δν4 

 

Ζ (αξηζκεηηθή) ζπζρέηηζε ησλ γξακκψλ «α» θαη «β», κπνξεί λα βαζκνλνκεζεί 

θαη λα ζπκθσλεζεί, κφλνλ βάζεη ηεο πείξαο ζ’ φιε ηελ Διιάδα απφ 

πξνγελέζηεξεο επεκβάζεηο, θαζψο θαη απφ απνηειέζκαηα Βειηηνπνηήζεσλ (§ 

4.7). 
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      δ)  ε ζεκαληηθά Μλεκεία, είλαη ζθφπηκν λα δνθηκαζζνχλ θαη ηηκέο  

           Δν ± ΓΔ, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε επαθφινπζε δηεξγαζία ηεο    

           Βειηηζηνπνίεζεο. 

 

5. Πξνκειέηε:  Βάζεη εθηεηακέλεο πξνγελέζηεξεο πείξαο θαη κε νδεγφ 

ηελ ζηήιε ησλ δεηθηψλ αλεπάξθεηαο   ι = R:S (βι. § 2.4.1) ,   εθιέγεηαη 

εκπεηξηθά έλα ζπγθεθξηκέλν «ζρήκα» δνκεηηθήο επέκβαζεο, ην νπνίν 

δηαζηαζηνινγείηαη θαη δηακνξθψλεηαη ππφ ηα θνξηία ζρεδηαζκνχ θαη ηνλ 

αξρηθψο επηιεγέληα ζεηζκφ ζρεδηαζκνχ Δν, θαη ηηο αληίζηνηρεο κ’ απηφλ 

(ελδερφκελεο ) ηηκέο ηνπηθψλ δεηθηψλ ζπκπεξηθνξάο “m”. 

6. Κξίλνληαη νη ζ π λ έ π ε η ε ο  απηήο ηεο ζεηζκηθήο δξάζεο πάλσ ζηηο 

Μλεκεηαθέο Αμίεο  ηνπ Μλεκείνπ.  Απνηηκψληαη ινηπφλ νη ζηάζκεο 

ζεβαζκνχ - ησλ γηα ηελ επηιεγείζα Δν. 

Α1:  Ζ αμία ηεο Μνξθήο (κέζα /έμσ) 

Α2: Ζ ηζηνξηθή Αμία (ζπκβνιηζκφο, ιεηηνπξγία) 

Α3: Ζ Σερληθή Αμία (πθηζηάκελα πιηθά, πθηζηάκελεο δνκεηηθέο ηερληθέο). 

Πξνο ηνχην, έρνπλ νξηζζεί εθ πξννηκίνπ νη «απφιπηα ειάρηζηεο» (Αmin,i) 

ζηάζκεο απηψλ ησλ Αμηψλ, θάησ εθάζηεο ησλ νπνίσλ ε ιχζε 

απνξξίπηεηαη. 

Οθείινπκε φκσο λα ππεξεηήζνκε θαη Κνηλσληθέο Αμίεο  γηα ηνλ ίδην 

ζεηζκφ Δν: 

Α4:  Σελ Αμία ηεο Οηθνλνκίαο 

Α5:  Σελ Αμία ησλ ηπρφλ ζθνπνπκέλσλ Νέσλ Υξήζεσλ 

(εκεηψλεηαη φηη ε βαζηθή θνηλσληθή Αμία ηεο «Αλζξψπηλεο Εσήο», έρεη 

ήδε ιεθζεί ππφςε θαηά ηελ επηινγή ηεο αξρηθήο ηηκήο Δν ). 

 

Σψξα εθηηκάηαη έλαο δείθηεο απνδνηηθόηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

«ζρήκαηνο» επέκβαζεο, ππφ ηελ επηιεγείζα ηηκή ζεηζκηθήο δξάζεο 

ζρεδηαζκνχ Δν 

 

 

                        

  ii

i

if min,

5

1

0  
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 φπνπ     fi  = ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηεο θάζε θαηεγνξίαο Αμηψλ, 

 ελψ   1 if  

7. Γνθηκάδνληαη ηψξα θαη νη ηηκέο  Δν –ΓΔ θαη  Δν  + ΓΔ (φπνπ  ΓΔ ~ 
3

1
 Δν ) 

Κξαηείηαη ε ηηκή δξάζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ κεγαιύηεξν «Γ». 

8. Αξγφηεξα, ζα γίλεη ρσξηζηή θξηηηθή δηεξεχλεζε γηα ηα θαζαξψο ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ «ζρήκαηνο» επέκβαζεο πνπ επηιέρζεθε. (βι. Κεθ. 

5). 

 

Παξαηεξήζεηο: 

 Μφλνλ ε δηαδηθαζία ηεο Βειηηζηνπνίεζεο (ζηελ § 4.7) είλαη ηειηθψο 

αξκφδηα γηα ηελ απφθαζε πεξί ηεο ηηκήο ζρεδηαζκνχ Δd 

αλεμαξηήησο ηεο αξρηθήο (θαη δνθηκαζηηθά) επηιεγείζαο ηηκήο Δν  

 Παξά ηαχηα, επηζεκαίλεηαη φηη επηπρψο, ε ηηκή Δν  εκπεξηέρεη ήδε 

πιήζνο δεδνκέλσλ πνπ ειήθζεζαλ ήδε ππφςε, φπσο ε 

πνπδαηφηεηα θαη ε Δπηζθεςηκφηεηα ηνπ Μλεκείνπ. 

 ηελ πεξίπησζε κλεκεηαθψλ θέληξσλ πφιεσλ φπνπ ηα παιαηά 

θηίξηα ρξεζηκνπνηνχληαη σο θαηνηθίεο, ε ηειηθή ηηκή ηεο «Δ» δελ 

κπνξεί λα είλαη ρακειφηεξε απ’ ηελ ηηκή ζεηζκηθήο δξάζεο ζηελ 

νπνία αληέρνπλ ηα πεξηζζφηεξα απ’ ηα άιια (λεφηεξα) θηίξηα ηεο 

πφιεο. 
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 ____________________________________________ 

5.  ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ  

 ΣΖ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΔΡΖ 

 ΣΔΥΝΗΚΖ ΛΤΖ 

 ΓΟΜΖΣΗΚΖ ΔΠΔΜΒΑΖ 
_____________________________________________ 
 

Γηα ηελ επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο ηερληθήο ιχζεο επηζθεπήο (ελίζρπζεο), 

ζπληζηάηαη λα αθνινπζνχληαη ηα εμήο  βήκαηα. 

 

1. Τπελζπκίδεηαη φηη ε πξψηε Πξνκειέηε (κε δνθηκαζηηθέο ηηκέο 

ζρεδηαζκνχ ζεηζκηθήο δξάζεο Δν – ΓΔ,  Δν, Δν + ΓΔ, βι. § 4.5)  έγηλε 

πάλσ ζε έλα «ζρήκα» δνκεηηθήο επέκβαζεο, ην νπνίν είρε ζρεδηαζζεί 

αξρηθψο. 

- Βάζεη πξνγελέζηεξεο πείξαο θαη 

- Με νδεγφ ηε ζηήιε ησλ δεηθηψλ αλεπάξθεηαο 

λi = Si : Ri         (= Έληαζε έλαληη Αληηζηάζεσο) 

ησλ δνκεηηθψλ κειψλ ηνπ Μλεκείνπ. 

           Αθνινχζσο, ε βειηηζηνπνίεζε (§ 4.6)  είρε ππνδείμεη κηα ηηκή ζεηζκ.    

           δξάζεο ζρεδηαζκνχ Δd . 

 

2. Σψξα, κε ην «ζρήκα» δηαζηαζηνινγεκέλν κε απηήλ ηελ ηηκή Δd , ζα 

δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ ε θαηαιιειφηεηα απηήο ηεο αξρηθήο ηερληθήο 

Λχζεο. 

Καη ηνχην δηφηη ε Λχζε είρε θξηζεί κφλνλ απφ «Αμηαθή» άπνςε 

(ζπλέβαιε δειαδή ζηελ πςειφηεξε ηηκή Γmax  ηνπ δείθηε 

απνδνηηθφηεηαο βι. § 4.7).  Απνκέλεη φκσο λα θξηζεί θαη απφ 

«Σερληθή» άπνςε, δειαδή απ’ ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ 

αθφινπζσλ επηηειεζηηθνηήησλ (performances) «pi»  ηηο νπνίεο ε 

δνζείζα ιχζε δηαζέηεη: 

- Αλαζηξεςηκφηεηα / Δπαλεπεκβαζηκφηεηα 

- Αλζεθηηθφηεηα (δηάξθεηα ελ ρξφλσ) 

- Καηαζθεπαζηκφηεηα ηεο Λχζεο 
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3. Πξνο ηνχην, απνηηκάηαη έλαο δείθηεο ηερληθννηθνλνκηθήο επάξθεηαο 

(«δ») σο εμήο: 

 

         3 

δ = Συi (pi – pi,min),      Συi  =  1 
        i=1  

 
           φπνπ pi,min =  νη πξνζπκθσλεκέλεο ειάρηζηεο αλεθηέο ηηκέο, ηεο θάζε   

                                 κηάο  απ’ ηηο αλσηέξσ, επηηειεζηηθφηεηεο. 

 

           υi     =  ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ηεο θαζεκηάο επηηειεζηηθφηεηαο   

                                 γηα ηελ παξνχζα  πεξίπησζε. 

 

4. Γνθηκάδνληαη ηψξα ζθφπηκεο αιιαγέο 

- ε επηκέξνπο ζεκεία ηνπ «ζρήκαηνο» 

- Ή θαη ξηδηθφηεξεο κεηαβνιέο ζηε ζχιιεςε ηεο Δπεκβάζεσο. 

          Γηα θάζε κηα απ’ απηέο ηηο αιιαγέο (πάληνηε δε ππφ ηελ ίδηα ηηκή     

          ζεηζκ. δξάζεο ζρεδηαζκνχ Δd ), εθηηκψληαη αληίζηνηρνη δείθηεο    

          ηερληθννηθνλνκηθήο επάξθεηαο «δ». 

          Κξαηείηαη ε Λχζε κε ηελ πςειφηεξε ηηκή δmax . 

 

5. Γελλάηαη φκσο ηφηε ην εξψηεκα κήπσο γηα ηελ σο άλσ επηιεγείζα 

θαιχηεξε ηερληθή Λχζε, αλ είλαη νπζησδψο δηάθνξε ηεο αξρηθήο, 

κήπσο ζα έπξεπε λα επαλέιζνπκε ζηε αξρηθή βειηηζηνπνίεζε, ζηελ 

επαλεπηινγή δειαδή ηεο Δd  κε Αμηαθά θξηηήξηα;  

- Αλ ε λέα Λχζε είλαη αμηαθψο «ζεβαζηηθφηεξε» (αλ δίλεη δειαδή 

Γ΄> Γmax ) , ηφηε ελδέρεηαη λα ρξεηαζηεί λα κεηώζνπκε ηελ Δν,  εηο 

βάξνο βέβαηα ηεο Αμίαο «αλζξψπηλε δσή». 

ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε φκσο, σο πξνηηκφηεξε ελέξγεηα 

ζπληζηάηαη ε κείσζε ηεο ζηάζκεο Δπηζθεςηκφηεηαο ηνπ 

Μλεκείνπ ψζηε, παξά ηε κείσζε ηεο Δν , ε νιηθή δηαθηλδχλεπζε 

λα παξακείλεη πξαθηηθψο ζηαζεξή. 

- πλήζσο φκσο δελ ζπληζηάηαη επάλνδνο ζην ζέκα ηεο 

επηιεγείζαο ζεηζκηθήο δξάζεο˙ αξθνχκαζηε ζηε βειηίσζε ηεο 

«ηερληθφηεηαο» ηεο Λχζεο. 
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πνπδαία ζεκείσζε: 

Όιεο απηέο νη δηαδηθαζίεο δελ είλαη αλάγθε λα γίλνληαη «πνζνηηθά» −  θη ίζσο 

δελ είλαη πάληνηε εθηθηή απηή ε βαζκνιφγεζε, έζησ θαη κε ηελ ηερληθή ησλ 

«θιάζεσλ». 

Παξά ηαχηα, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απηή ε Μεζνδνινγία είλαη πνιχ ρξήζηκε-  

έζησ θαη σο πνηνηηθφο ηξφπνο ηνπ ζθέπηεζζαη… 
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Μέξνο   Γ 

 

 

πλνπηηθή πεξηγξαθή έξγνπ  

ηεο ΣΔΛΗΚΖ ΓΗΑΚΛΑΓΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ  

γηα ηε ζύληαμε ηνπ ηειηθνύ 

«ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΓΟΜΖΣΗΚΩΝ 

ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ ΜΝΖΜΔΗΩΝ». 
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1)  Όπσο  αλαθέξζεθε  θαη ζηελ Δηζαγσγή, ην παξφλ Πξνζρέδην  Ρπζκηζηηθνχ   

      Πιαηζίνπ (P.Π.) γηα ηηο δνκεηηθέο επεκβάζεηο θαη ηελ αληηζεηζκηθή 

πξνζηαζία ησλ Μλεκείσλ, είρε θχξηνλ ζθνπφ λα επηζεκάλεη ηα ζρεηηθά 

πξνβιήκαηα, λα εηνηκάζεη έλα θαηάινγν ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ ηειηθνχ 

Ρ.Π., θαη λα πεξηιάβεη ελδεηθηηθά θείκελα ζε νξηζκέλα θεθάιαηα , φπνπ 

απηφ ήηαλ εθηθηφ εληφο ησλ ρξνληθψλ, νξγαλσηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

πεξηνξηζκψλ ηνπ παξφληνο εγρεηξήκαηνο . ’ φζα αθνινπζνχλ εδψ, 

δηαηππψλνληαη πνιχ ζπλνπηηθέο εηζεγήζεηο πεξί ηνπ αλακελφκελνπ πνιχ 

ζεκαληηθνχ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο ΤΠΠΟ/Ο.Α..Π. γηα ηε ζχληαμε ηνπ 

ηειηθνχ Ρπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ. 

 

2) Ο δηνξηζκφο ησλ Μειψλ ηεο Δπηηξνπήο αλακέλεηαη φηη ζα γίλεη ζε 

ζπλεξγαζία Ο.Α..Π. θαη ΤΠΠΟ, ιακβάλνληαο ππφςε νηη ελψ ην θχξην 

έξγν ηεο Δπηηξνπήο είλαη αξκνδηφηεηαο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ, ην ζέκα ηεο 

αλαίξεζεο ηεο αληηζεηηθφηεηαο ησλ Αμηψλ («αζθάιεηα/δηαηήξεζε», αθελφο, 

έλαληη «αηζζεηηθήο /ηζηνξηθφηεηαο»,αθεηέξνπ) επηβάιιεη ηελ ζπκκεηνρή 

έκπεηξσλ ζην ζέκα Αξρηηεθηφλσλ θαη Αξραηνιφγσλ. 

 

3)   Καίξηαο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρή θαη έγθαηξε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ 

πηζηεχεηαη νηη είλαη νη εμήο δχν παξάγνληεο : 

 

      α)  Οξγάλσζε :  Πιήζνο αλάινγσλ πξνεγνχκελσλ πξνζπαζεηψλ  

            απέηπραλ ιφγσ ραιαξήο νξγάλσζεο. Δδψ απαηηείηαη: 

- Μφληκε θαη πνιχ ηθαλή Γξακκαηεηαθή Τπνζηήξημε, ηθαλή λα 

πιεξνθνξεί , λα ζπληάζζεη Μλεκφληα ζπλαληήζεσλ, λα δηαθηλεί 

έγγξαθα πξνο ηα κέιε θαη πξνο ηε Γηνίθεζε, λα δηεθπεξαηψλεη 

κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ, λα θαζαξνγξάθεη πνηθίια 

πξνζρέδηα θαη λα ζρεδηάδεη κέζσ CAD. 

- Υψξνη ζπζθέςεσλ, θιηκαηηδφκελνη θαη κε δπλαηφηεηεο 

πξνζθνξέο αλαςπθηηθψλ (πνιχσξεο ζπζθέςεηο εξγαζίαο) 

- πγθεθξηκέλα ηκεκαηηθά ρξνλνδηαγξάκκαηα πνξείαο ηνπ φινπ 

έξγνπ  

θιπ. 
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        β)  Υξεκαηνδόηεζε : Θα ήηαλ κάιινλ νπηνπηθή ε ειπίδα νηη ελα  ηέηνην, 

πνιχ κεγάιεο εθηάζεσο (θαη εζληθήο ζεκαζίαο) έξγν, γηα ην νπνίν 

απαηηείηαη καθξά ζπλεξγαζία απφ άθξσο εηδηθεπκέλα  (άξα 

πνιπάζρνια) πξφζσπα, ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο 

εχινγεο απνδεκηψζεηο ησλ πληαθηψλ (ζχλ δαπάλεο κεηαθηλήζεσλ).  

               Αθεηέξνπ, επεηδή πιείζηα απ’ ηα αληηθείκελα ησλ πξνο ξχζκηζε 

επηζηεκνλνηερληθψλ ζεκάησλ δελ  θαιχπηνληαη πιήξσο απφ ηε 

δηεζλή  βηβιηνγξαθία, είλαη απαξαίηεηε θαη ε ρξεκαηνδφηεζε κηθξψλ 

Οκάδσλ Δξγαζίαο, κε ηελ εηδηθή θάζε θνξά εληνιή λα ζπιιέμνπλ θαη 

λα ζπκπιεξψζνπλ ηα ζρεηηθά βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα, θαη 

ελδερνκέλσο λα εθηειέζνπλ πεξηνξηζκέλεο εθηάζεσο πεηξακαηηθή 

έξεπλα. 

 ην πξνζάξηεκα πνπ αθνινπζεί, γίλεηαη κία αδξνκεξήο εθηίκεζε ηεο 

απαηηνχκελεο δαπάλεο. 

 

εκείσζε              

Έλα αλάινγν θαη αλαγλσξηζκέλσο πεηπρεκέλν έξγν, ε ζχληαμε Καλνληζκνχ 

Δπεκβάζεσλ ζε πθηζηάκελα θηίξηα απν νπιηζκέλν ζθπξφδεκα («ΚΑΝΔΠΔ») 

απήηεζε 10-εηή εξγαζία Δπηηξνπήο απν 17 εηδηθεπκέλνπο Δπηζηήκνλεο, κε ηηο 

αθφινπζεο δαπάλεο : 

 

          1)   Απνδεκηψζεηο Μειψλ :     119.000  

          2)   Δθδνηηθέο δαπάλεο 

          3)   Δξεπλεηηθέο δαπάλεο  :     134.344 

                                                        ------------------- 

                                       χλνιν :      253.344 
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4. Σα κέζα 
 
Πξνηείλεηαη ε ζχζηαζε ησλ αθφινπζσλ νξγάλσλ 
 

4.1 πληαθηηθή επηηξνπή (.Δ.): Θα απνηειείηαη απφ αξκφδηα, έκπεηξα θαη θπξίσο 
απνδνηηθά πξφζσπα, ηα νπνία ζα νξηζηνχλ απφ ην ΤΠ.ΠΟ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 
ΟΑΠ. Ζ έθηαζε θαη ε πξσηνηππία ηνπ απαηηνχκελνπ έξγνπ είλαη ζεκαληηθέο. Σν 
κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ έξγνπ απηνχ ζα εθπνλείηαη απφ ηα Μέιε ηεο .Δ. θαη΄ηδίαλ, 
έηζη ψζηε λα πξνζθνκίδνληαη έηνηκα θείκελα γηα εηζήγεζε ζηελ νινκέιεηα – ε 
νπνία ζα ζπλεδξηάδεη δχν θνξέο αλά κήλα. Πξνβιέπεηαη 16- κειήο Δπηηξνπή , κε 
δηάξθεηα έξγνπ 3εηή. 

 
4.2 Οκάδεο Δξγαζίαο (Ο.Δ.): Γηα εηδηθφηεξα (πξσηφηππα ή ρξνλνβφξα) αληηθείκελα, 

ησλ νπνίσλ ζα δηαπηζησζεί ε αλάγθε απ΄ηε .Δ., απαηηείηαη ε πξφβιεςε 
ιεηηνπξγίαο θαη έμη (6) Οκάδσλ Δξγαζίαο, σο εμήο: 

 2 Ο.Δ. γηα ζέκαηα Αλάιπζεο 

 2 Ο.Δ. γηα ζέκαηα Γηαζηαζηνιφγεζεο 

 2 Ο.Δ. γηα πξφζζεηε Δξγαζηεξηαθή έξεπλα εηδηθφηεξνπ αληηθεηκέλνπ. 
     Γηάξθεηα ιεηηνπξγίαο, ζπλνιηθά 1 ½ έηνο. 
 

4.3 ύγθιεζε επηηξνπήο Δηδηθώλ πκβνύισλ (Δ.Δ.) γηα γλσκνδφηεζε επί ηνπ 1νπ 
ρεδίνπ ηνπ Ρπζκηζηηθνχ Πιαηζίνπ. Πξνηείλεηαη ε ζπκκεηνρή 15 Δηδηθψλ 
Δπηζηεκφλσλ, πέξαλ ησλ κειψλ ηεο .Δ. 

 
4.4 Έιεγρνο Δθαξκνζηκόηεηαο (Δ.Δ.): Σν 2ν ρέδην ηνπ Ρπζκηζηηθνχ Πιαηζίνπ ζα 

πξέπεη λα δνθηκαζηεί κέζσ πηινηηθψλ κειεηψλ γηα δεδνκέλα κλεκεία, 
ζπληαζζφκελεο απφ νξγαλσκέλα, έκπεηξα Γξαθεία Μειεηψλ (3 ηνλ αξηζκφ). 

 

4.5 Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε: Οη ιεπηνκεξείο δηαδηθαζίεο, νη ζρέζεηο κε δεθάδεο 
δηαθεθξηκέλσλ Δηδηθψλ, νη ζπλελλνήζεηο, νη επηκέξνπο αλαζέζεηο έξγσλ, νη 
δηαδνρηθέο εθηεηακέλεο εθηππψζεηο θ.ι.π., απαηηνχλ κηα πνιχ θαιή γξακκαηεηαθή 
ππνζηήξημε απφ έλα (1) πξφζσπν πιήξνπο απαζρφιεζεο, θη απφ έλα (1) 
πξφζσπν κεξηθήο απαζρφιεζεο – ηνπιάρηζηνλ, κε αλάινγε δηάζεζε μερσξηζηήο 
γξακκαηεηαθήο ζθεπήο, θαη γλψζε CAD. 

 
 
εκείσζε:   Ζ απαηηνχκελε ξεαιηζηηθή  ρξεκαηνδφηεζε  απηνχ ηνπ εζληθνχ έξγνπ, 
κπνξεί  ίζσο λα εμαζθαιηζζεί εάλ ζπκπεξηιεθζεί σο αληηθείκελν κέζα ζ’ έλαλ 
δηαγσληζκφ αλαζέζεσο κεγάινπ ζηεξεσηηθνχ έξγνπ ελφο Μλεκείνπ. 
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5. Υξνλνδηάγξακκα 
 

 
 
 

Μήλεο 

χζηαζε .Δ. 1 

Πξνθαηαξθηηθέο ζπλεδξηάζεηο 3 

Δξγαζίεο Τπνεπηηξνπψλ ηεο .Δ. 8 

Τπφδεημε θαη ζχζηαζε Ο.Δ. (ηξερ.) 

Παξαγσγή ηνπ 1νπ ρεδίνπ 7 

χγθιεζε επξχηεξεο Δπηηξνπήο πκβνχισλ γηα ζρνιηαζκφ  2 

χληαμε 2νπ ρεδίνπ 5 

Δξγαζία επηιεγκέλσλ Γξαθείσλ Μειεηψλ γηα ηνλ έιεγρν Δθαξκνζηκφ- 
ηεηαο  ηνπ Καλνληζκνχ θαη παξάιιειε ζπλεξγαζία κε .Δ.   

4 

χληαμε 3νπ ρεδίνπ 4 

Δζσηεξηθφο ηειηθφο έιεγρνο θαη έθδνζε ηειηθνχ θεηκέλνπ  2 

                                                                                                ύλνιν: 36 
 

6. Πξνϋπνινγηζκόο 
 

a) πληαθηηθή Δπηηξνπή 

 Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο   11 κήλεο * 3 έηε * 500 €/κήλα 

 πληνληζηήο                          11 κήλεο * 3 έηε * 400 €/κήλα 

 Μέιε                                     14*11/3κήλεο*3 έηε *200 €/κήλα 
 
Σημειώνεηαι οηι για ηοσς ζσμμεηέτονηες Δημοζίοσς Υπαλλήλοσς η εργαζία θα εκπονείηαι 
εκηός ηφν φρών εργαζίας, και για ηον λόγο ασηόν θα εκδοθεί καηάλληλη Δι-σποσργική 
Απόθαζη για ηην πλήρη αποζημίφζη ηφν Μελών ηης Σ.Ε..  

                                             60.500,00 € 
 

b) Οκάδεο εξγαζίαο 

 Καη΄απνθνπήλ                             6*9.000,00€ 
                                            54.000,00 € 

 
c) Έιεγρνο Δθαξκνζηκφηεηαο 

 3 Γξαθεία * 10,000 €/Γξαθείν 
                                                                                             30.000,00 € 
 

d) Γξακκαηεηαθή Τπνζηήξημε 

 θεπή                                  5.000,00 € 

 Πξνζσπηθφ                         50.000,00 

 Δθδνηηθέο δαπάλεο              10. 000,00 € 

 Σαμίδηα Μειψλ .Δ. 
εθηφο Αζελψλ                      15.000,00 € 

 Μεηάθξαζε ζηα Αγγιηθά     10.000,00  € 
                                                                                 90.000,00 € 

 

                                                                   χλνιν:            235.000,00 € 
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7. Δθηέιεζε 
 
Πξνηείλεηαη λα αλαιάβεη ν ΟΑΠ ηελ εθηέιεζε ηνπ φινπ έξγνπ (κε 
ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΤΠΠΟ) γηα ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 
 
α) Έρεη εθπνλήζεη ηηο πξνθαηαξθηηθέο θάζεηο ηνπ έξγνπ 
β) Έρεη αξκνδηφηεηα ζε ζέκαηα αληηζεηζκηθψλ θαη άιισλ Καλνληζκψλ 
γ) Γηαζέηεη πξνγελέζηεξε πείξα ιεηηνπξγίαο ηέηνησλ Δπηηξνπψλ, φπσο ιφγνπ 
ράξηλ γηα ηνλ Καλνληζκφ Δπεκβάζεσλ ζε πθηζηάκελα θηίξηα 
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