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Σε συνέχεια της από 6-10-2015  σύμβασής μας μαζί σας στα πλαίσια της 

υλοποίησης της δράσης του Ε.Κ.Π.Π.Σ. “Creation of a Digital Data Base for the 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 

 
 
Για να διαμορφωθεί και τροφοδοτηθεί με στοιχεία η βάση δεδομενων του ΟΑΣΠ 
που θα έχει ως στόχο την εκτίμηση της τρωτότητας των μνημείων σε σεισμικούς 
και  άλλους κινδύνους (database for the assesment of the seismic risk) , ξεκίνησε  
κατ’ αρχήν μια αναζήτηση για τα στοιχεία εκείνα που αποτελούν την μοναδική 
αναγνωρίσιμη ταυτότητα κάθε μνημείου και που είναι σκόπιμο να είναι κοινά και 
να αντλούνται  απευθείας απο την βάση δεδομένων που εχει και το αρχαιολογικό 
κτηματολόγιο του Υπουργείου Πολιτισμού. 

Μετα από  συνεργασια που εγινε με την Δ/ση αρχείων του ΥΠΠΟΑ και 
ενημερωση μας για την υπο διαμορφωση βαση δεδομενων του Αρχαιολογικού 
κτηματολογίου , εντοπισθηκαν αυτά τα βασικά στοιχεία δεδομενων που 
προβλεπεται να είναι κοινά και για τις δυο βασεις .  Αυτα φορουν σε:  
Ονομασια  
Τύπος μνημειου 
Θέση (τοπογραφικό, κωδικός κτηματολογίου κλπ) 
Ιστορική-αρχαιολογικη τεκμηρίωση 

Ιδιοκτήτης – Χρήστης 
Θεσμικό πλαίσιο προστασίας 

Τεκμήρια (φωτογραφίες, μελέτες, αποτύπωση, αναφορές σε κείμενα κλπ) 

Στο παράρτημα 1 περιλαμβάνονται τα βασικά κεφάλαια του αρχαιολογικού 
κτηματολογίου που περιέχουν τέτοια στοιχεία,   με σχετικό σχολιασμό. 
Επειδή η βάση αυτή δεν έχει ακόμα πλήρως λειτουργήσει στο ΥΠΠΟΑ, 
αποφασίσθηκε να ενταχθούν επιγραμματικά και στην βάση του ΟΑΣΠ. 
 
Σχετικά με την περαιτέρω κατηγοριοποίηση των μνημειακών κατασκευών στη 
βάση του ΟΑΣΠ, αρχικά έγινε προσπάθεια καταγραφής και ταξινόμησης των  
διάφορων αρχιτεκτονικών τύπων μνημείων ανάλογα με την εποχή κατασκευής 
τους , την χρήση τους και  και την τρέχουσα τυπολογία που χρησιμοποιείται στην 
αρχαιολογική, ιστορική  και αρχιτεκτονική βιβλιογραφία . Η ταξινόμηση αυτή 
απεικονίζεται στα παραρτήματα 2 και 3 που αφορά αφενός τα μνημεία της 
αρχαιότητας -προϊστορικα, κλασσικά και ρωμαϊκά-  και τους εν γένει 
αρχαιολογικούς χώρους  (παρ. 2)  και αφετέρου τα βυζαντινά, μεταβυζαντινά και 
νεότερα μνημεία (παράρτημα 3). 
Κατά την καταγραφή αυτή διαπιστώνεται ότι  για τις ανάγκες της αποτίμησης 
της τρωτότητας των μνημείων, η τυπολογία με βάση τα μορφολογικά, ιστορικά  
και λειτουργικά χαρακτηριστικά τους δεν επαρκεί ούτε είναι αντιπροσωπευτική 
του τρόπου αντιμετώπισής τους όσον αφορά την συμπεριφορά  του φέροντα 
οργανισμού τους σε σεισμό . Έτσι λοιπόν προκύπτει η ανάγκη να δοθεί 
μεγαλύτερη έμφαση στην  βασική γεωμετρία του  φέροντα οργανισμού τους στο 
δομικό σύστημα και τα υλικά της κατασκευής του, στοιχεία που δεν 
εμπεριέχονται με πληρότητα παρά μόνον περιστασιακά στο αρχαιολογικό 
κτηματολόγιο. 
Συνεπώς είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν αναλυτικά στη βάση δεδομένων  του 
ΟΑΣΠ.  
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Ετσι ορίσθηκαν  δύο επίπεδα κατηγοριοποίησης:  
Tο πρώτο, οι «κατασκευαστικές κατηγορίες» (STRUCTURAL CATEGORIES) 
αναφέρεται σε μια πρώτη ευρεία ομαδοποίηση των μνημειακών κατασκευών με 
βάση κοινά χαρακτηριστικά της γεωμετρίας του κελύφους του φέροντα 
οργανισμού τους που παραπέμπει σε διαφορετικούς  τρόπους συμπεριφοράς 
τους σε σεισμό κλπ καταπονήσεις, αρα και σε διαφορετικές μεθόδους 
υπολογιστικών  προσεγγίσεων και αντιμετώπισης των βλαβών τους.. 
Η κατηγοριοποίηση αυτή έλαβε υπόψη τις προτάσεις του ευρωπαϊκου 
προγράμματος PERPETUATE   (S. Lagomarsino ) και οδήγησε  σε μια 
αναδιαμόρφωση-αναδιατύπωση   και εμπλουτισμό των  εκεί αναφερόμενων 7 
κατηγοριών  (classes Α-G)   
Στο παράρτημα 4    αναφέρεται η αναλυτική περιγραφή των 10 νέων 
προτεινόμενων κατηγοριών (Α-Ι) και γίνεται ταξινόμηση των αρχιτεκτονικών 
τύπων κτιρίων των παραρτημάτων 2 και 3 σε αυτές.  
 
Το επόμενο επίπεδο είναι αυτό των “κατασκευαστικών συστημάτων” 
(STRUCTURAL SYSTEMS) . Ειναι το τμήμα της βάσης δεδομένων που θα 
περιλάβει τον μεγαλύτερο όγκο και πλήθος στοιχείων τεκμηρίωσης  από την επί 
τόπου παρατήρηση και καταγραφή κάθε μνημείου , εκείνο που - σε επόμενη 
φάση - με την κατάλληλη βαθμονόμηση , θα επιτρέψει να έχουμε μια επαρκή 
αποτίμηση της κατάστασής του και της τρωτότητάς του απέναντι σε σεισμικές 
και άλλες περιβαλλοντικές δράσεις. 
Στο επίπεδο αυτό, γίνεται εκτεταμμένη ταξινόμηση και αναφορά στα επί μέρους 
κατασκευαστικά στοιχεία που απαρτίζουν τον φέροντα οργανισμό ενός 
μνημειακού κτισματος και διαχωρίζονται τα δομικά του στοιχεία (STRUCTURAL 
ELEMENTS) στα βασικά οριζόντια   και   κατακόρυφα (VERTICAL, HORIZONTAL 
ELEMENTS) και επίσης σε : θεμελίωση, ανοίγματα, υποστυλώματα και 
τοξοστοιχίες. (VARIOUS OTHER ELEMENTS) 
Η καταγραφή γίνεται ανα όροφο για διάφορα δομικά συστήματα (λιθοδομή, 
πλινθοδομή, ξύλινη και μεταλλική κατασκευή, οπλισμένο σκυρόδεμα  κλπ) και 
περιλαμβάνει στοιχεία για: 
 
Μορφή δόμησης  
Τρόπο (μέθοδο) δόμησης 
Υλικά κατασκευής 
Κύριες διαστάσεις  
Συνδέσεις-ενισχύσεις 
Μεταγενεστερες επεμβασεις 
Βλαβες 
Ε ιδικότερες επισημάνσεις 
 
Το περιεχόμενο αυτών των επι μέρους δεδομένων καταγραφής έχει συνταχθεί σε 
βοηθητικούς αναλυτικούς πίνακες έτσι ώστε να διευκολύνει την παρατήρηση και 
καταγραφή είτε με σύστημα πολλαπλών επιλογών (multiple choice)  είτε με 
επιλογή YES_NO  
 Με την αναλυτική αυτή διαδικασία εκείνος   που πραγματοποιεί την αυτοψία 
είτε πριν είτε μετά από σεισμό, διευκολύνεται να προσέξει και καταγράψει 
επαρκώς και αμερόληπτα όλα τα απαραίτητα στοιχεία του κτιρίου   χωρίς να 
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παρασύρεται σε πρόχειρη ή χονδρική   αξιολόγηση – αποτίμηση με βάση την  
γενική  του εικόνα .   
Την παραπάνω καταγραφή των δεδομένων του μνημείου, συνοδεύουν και 
πίνακες με καταγραφή δεδομένων του άμεσου περιβάλλοντος του μνημείου, 
τόσο του φυσικού όσο και του δομημένου (ENVIRONMENTAL FACTORS)” 
Όλα   τα παραπάνω στοιχεία   και πίνακες απαρτίζουν το παράρτημα 5  και 
χρησιμοποιήθηκαν για τον σχεδιασμό της βάσης δεδομένων.  
 
Κατά  την ανάπτυξη της βάσης δεδομένων λήφθηκε πρόνοια για τον εσωτερικό 
(λογικό) έλεγχο των επι μέρους πεδίων και η βάση δοκιμάσθηκε με πιλοτική 
εφαρμογή δύο παραδειγμάτων: ενός μεταβυζαντινού μνημείου (Ι. Ν. Κοιμήσεως 
Παναγίας  Χρυσοσπηλιώτισσας) και ενός  Αρχαίου (Ναός Διός στην Νεμέα.) 
Ακολουθούν τα παραρτήματα. 
 
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τα μέλη της Επιτροπής για την συνεργασία τους και 
ειδικότερα τις Δρ. Α. Μιλτιάδου και Δρ. Ελένη Τουμπακάρη.  
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SHORT DESCRIPTION OF THE DELIVERABLE 
 
The aim of creating the OASP database is to enable the assessment of the 
vulnerability of monuments in view of seismic and other risks.  
 
The first step for the creation of this database has been the choice of most 
appropriate data that can provide a unique recognizable identity for each 
monument. It was also decided that the main data elements  (to be included at the 
OASP database) should be common or compatible  with those of the database 
(Archaeological Cadastre) created by  the Hellenic Ministry of Culture, in order to 
be directly retrieved as well as to be able to provide a common ground and 
communication (feed back) between the two databases.  
To this purpose, meetings were held and collaboration with the Directorate of the 
Monuments National Archive was established, in order to obtain information 
concerning the structure of the Archaeological Cadastre database   and examine 
the possibility of having access to necessary information about monuments 
already included there. 
Subsequently, the following data units  were chosen to be included at the OASP 
database as well: 

- Name of the monument (and eventually other known names) 
- Monument type 
- Location (geographical data, cadaster code etc.) 
- Historic & archaeological documentation 
- Owner – User 
- Legal Protection framework 
- Existing documentation (photographs, studies, plans, references atc.) 

Annex 1 contains the chapters of the Archaeological Cadastre database 
corresponding to the above units that can become gradually common.  Since the 
Archaeological Cadastre is also under construction and trial, we hope for a further 
collaboration in the future, that will enable compatibility between the two data 
bases . 
 
The second step of this research has focused on the pertinent categorization of 
monumental structures, in order to meet the aims of the specific research 
undertaken by OASP. The first approach was focused on the  definition and 
categorization of monuments according to the architectural and archaeological 
data about their construction, and  included the construction period, their 
function and  the architectural typology as described in the relevant 
archaeological and architectural literature. This categorization is included in 
Annexes 2 and 3, and concerns, on the one hand, the monuments of Antiquity 
(Prehistoric, Classical, Hellenistic, Roman as well as the various archaeological 
sites) (Annex 2), and, on the other hand, Byzantine, Post-Byzantine and Recent 
(Modern) Monuments (Annex 3). 
 
During this research, it was noted that the aforementioned categorization, which 
is based on morphological, historic and functional characteristics, is neither 
sufficient for the assessment of the monuments’ risk, nor representative of (or, 
capable to describe) the behaviour  of their bearing  structures,which is the most  
critical  factor regarding the earthquake risk. On the basis of this conclusion, it has 
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been decided to emphasize on the fundamental geometrical features of the 
bearing structure, the construction system and the building materials. This type of 
information, however, is  only scarcely included at the Archaeological Cadastre 
database.  
As a conclusion, it was estimated necessary to include and categorize  this  type of  
data elements  at the OASP database and further work was done in order to 
develop and organize them in detail. 
To this purpose, two main sets of mandatory data were defined: 
The first set of mandatory data, which was given the name “Structural 
Categories”, concerns the categorization of the monumental structures in various 
groups, on the basis of the geometrical characteristics of their bearing system, and 
are therefore directly related to a specific structural behaviour (e.g. against 
earthquakes) as well as to different analytical and/or numerical modelization 
approaches and different damage treatments. The definition of these Structural 
Categories took initially into account the seven (7) classes (named from A to G) in 
which the monumental structures were grouped, following the recommendations 
developed within the EU-funded PERPERUATE programme by S.Lagomarsino 
(Univ. of Genova, Italy) and his collaborators. In the course of the current 
research, it was felt that those classes could not describe the totality of 
monumental structures encountered, and therefore these classes have been 
reworked and broadened to ten (10) in order to include some more   types of 
monuments as well. Annex 4 contains a detailed description of the 10 proposed 
Structural Categories (named from A to I). To facilitate the database-user, the 
architectural types (as described in Annexes 2 and 3) have also been grouped 
within the proposed Structural Categories. These results are also included in 
Annex 4. 
 
The second set of mandatory data was given the name “Structural System”. This 
part of the database is expected to contain the largest part of the documentation 
data about a monument. Those data can be directly derived from in situ 
observation and are considered pertinent for the description of the bearing 
system and its condition. In a future work, those data can be calibrated, and may 
therefore be able to produce a quite sufficient, as well as objective, realistic 
assessment of thw monument’s structural condition and vulnerability against 
seismic and other environmental actions. 
 
In this part of the database, the structural system is systematically described. To 
this purpose, it was decomposed divided in elements (named “Structural 
Elements”), which were included in the following groups: vertical elements, 
horizontal elements, foundation, openings, piers/columns and 
arches/colonnades. The description is done seperately for each floor level and 
refers to its building materials (stonework, brickwork, wooden or steel structure, 
reinforced concrete) and contains the following data: 

- Morphology of the construction (refers mainly to the formation of the 
external facing of the walls) 

- Method of construction (refers to the applied structural technique ) 
- Building Materials 
- Main dimensions of elements 
- Connections – reinforcements 
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- Later interventions 
- Damages 
- Specific annotations 

 
The content (sub elements) of the aforementioned data is included, step by step,  
in detailed tables containing helpdesks with  multiple choice options  or a Yes-No 
choice, so as to facilitate the in situ observation and documentation. It is expected 
that this detailed and structured procedure will enable the person who is doing 
the monument assessment, either before or after an earthquake, to notice and 
describe accurately and objectively all the necessary structural details . In this 
way, the risk of a gross or inaccurate assessment is hoped to be greatly reduced. 
 
The aforementioned description of the monument data is also supported by 
additional  tables, which contain data concerning its immediate natural and built 
environment (named “Environmental Factors”) and are included in Annex 5. 
 
The selected data were used for the development of the database. To check the 
database, care was taken to perform an internal (logical) control of the various 
elements included, so as to avoid double or cross references. Moreover, the 
performance of the database has been tested by means of pilot applications. 
Namely, two monuments, one ancient (Temple of Zeus in Nemea) and one post 
byzantine (Holy Church of Chryssospiliotissa in Athens) have been selected and 
the corresponding data were introduced and used for the control of the database. 
The Annexes are included below.  
 
We express our thanks to the members of the Committee and especially to Dp. A. 
Miltiadou and Dr. H. Toubakari for their collaboration 
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Παραρτημα 2 

Annex 2 
Πρώτη προσέγγιση στην κατηγοριοποίηση των  

αρχαίων μνημειων (προϊστορικών, κλασσικών και 
ρωμαϊκών) 

 

Κατηγοριοποίηση αρχαίων μνημείων & 
αρχαιολογικών χώρων 

Και παράγοντες που επηρεάζουν την τρωτότητά τους 
(όχι μόνο έναντι σεισμικών δράσεων αλλά εν γένει κινδύνων)  

 
ΕΝΟΤΗΤΑ  Α: Ταυτότητα κτιρίου ή αρχαιολογικού χώρου  

 
Θέση (τοπογραφικό, κωδικός κτηματολογίου κλπ) 
 
Ιδιοκτήτης – Χρήστης 
 
Θεσμικό πλαίσιο 

Θεσμικό πλαίσιο χαρακτηρισμού προστασίας (αναφορά σε αποφάσεις 

χαρακτηρισμού και ισχύουσα νομοθεσία). Πρόσθετο θεσμικό πλαίσιο. Πχ λόγω 

χρήσης, ένταξης σε οικιστικά σύνολα , περιοχές  φυσικού κάλλους κλπ 

 

Ιστορική-αρχαιολογική τεκμηρίωση 

Χρονολογικά –Ιστορικά στοιχεία από πηγές (σύνδεση με πεδία που 

συμπληρώνονται από τους αρχαιολόγους του ΥΠΠΟ με περιγραφές, 

βιβλιογραφία, παλιές φωτογραφίες , παλιά σχέδια κλπ 

Πρόσθετα στοιχεία ιστορικής αξίας  (διάκοσμος, κινητά  μνημεία, σύνδεση 
κτιρίου με ιστορικά γεγονότα κλπ) 
 
 
Είδος κτίσματος- Δομική τυπολογία: 

 

Τα αρχαία μνημεία κρίνεται σκόπιμο να διακρίνονται κατ΄αρχήν σε τρεις 

μεγάλες κατηγορίες (προϊστορικά, «κλασικά-ελληνιστικά», ρωμαϊκά), όπως 
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ήταν τα παλαιότερα Τμήματα της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων 

Μνημείων. Σε κάθε κατηγορία γίνεται διάκριση επιμέρους τύπων με κριτήρια 

που αφορούν κυρίως στο φέροντα οργανισμό, έτσι όπως διατηρείται σήμερα: 

Οι διαφορές στην κατηγορίας «αρχαιολογικοί χώροι» αφορούν κυρίως στα 

υλικά (κυρίως συνδετικά) ενώ δεν αναφέρονται ζητήματα οργάνωσης του 

χώρου. Για κάθε επιμέρους τύπο δίνεται και χαρακτηριστικό παράδειγμα. 

 

Α. Προϊστορικά μνημεία & αρχαιολογικοί χώροι 

1. Θολωτοί τάφοι 

- θόλος σώζεται (Γεωργικό στην Καρδίτσα) 

- θόλος έχει καταπέσει (Θορικός ΙΙΙ στην Αν.Αττική) 

2. Λαξευτοί τάφοι 

- θόλος σώζεται (Γλυκά Νερά Αττικής) 

- θόλος έχει καταπέσει (μυκην. νεκροταφείο Βούντενης στην Αχαϊα) 

3. Αρχαιολογικοί χώροι (νεολιθικοί, μινωικοί, μυκηναϊκοί διαφόρων 

περιόδων) 

- με λιθοδομές  

- με ωμοπλινθοδομές (Κύνος στις Λιβανάτες, Αγ.Βασίλειος Λακωνίας) 

4. Γέφυρες (Καζάρμα στην Αργολίδα) 

5. Τείχη / οχυρώσεις (Μιδέα Αργολίδας, Γλας Βοιωτίας) 

6. Τείχη με πύλες: Τίρυνθα 

 

Β. Κλασικά – ελληνιστικά μνημεία & αρχαιολογικοί χώροι 

1. Μεμονωμένος κίονας (με βάση, με ή χωρίς κιονόκρανο) 

- κίονας ολόσωμος: χορηγικό μνημείο Θρασύλλου στην Ακρόπολη, αίθρια 

οικιών (Νικόπολη, Δήλος), στοές (Δίον) 

- κίονας  πολυσπόνδυλος : Ηραίο Σάμου, Ηραίο Ολυμπίας, Αθηνά στην 

Καρθαία 

2. Κιονοστοιχίες 

- κίονες ολόσωμοι με θριγκό: Ναός Απόλλωνα στην Κόρινθο, ναός 

Απόλλωνα στην Αίγινα 
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- κίονες πολυσπόνδυλοι με θριγκό: Ολυμπείο, Θόλος Δελφών, Νεμέα, 

Βραυρώνα, Παρθενώνας, Επικούριος, δυτική στοά Μεσσήνης, προσκήνιο 

θεάτρου Θάσου, ανάκτορο Αιγών 

- κίονες πολυσπόνδυλοι με θριγκό και τοιχοδομή: Θησείο, Προπύλαια, 

Ερέχθειο, Ποσειδώνας στο Σούνιο, Θησαυρός Αθηναίων στους Δελφούς 

3. Κρήνες  

4. Αναλήματα θεάτρων / σταδίων 

5. Κοίλα θεάτρων / σταδίων 

     (τα προσκήνια θεάτρων γενικά ανάγονται σε κιονοστοιχίες ή λιθοδομές) 

6. Αναλήμματα (τοίχοι αντιστήριξης) 

- απλή διατομή (Κρόνιο στην Ολυμπία) 

- σύνθετη διατομή (Αμφιάρειο Αττικής) 

Πρόσθετη κατηγοριοποίηση (υπό συζήτηση): αναλήμματα αντιστήριξης 

πρανών (Ολυμπία), ανδήρων θεάτρων-σταδίων  (Δελφοί, Σούνιο, 

Σαμοθράκη) 

7. Τείχη με πύργους και πύλες (Μεσσήνη, Αιγόσθενα, Ελευθερές)  

8. Μεμονωμένοι πύργοι ορθογωνικοί (Αγ.Μαρίνα Κέας) 

9. Μεμονωμένοι πύργοι κυκλικοί (Αγ. Πέτρος Άνδρου, πύργος Δρακάνου στην 

Ικαρία) 

10. Υπόγεια ταφικά μνημεία / Μακεδονικοί Τάφοι (Αμφίπολη / Λευκάδια) 

11. Λαξευτά ταφικά μνημεία (Λίνδος) 

12. Δεξαμενές (Λαυρίου) 

13. Γέφυρες εν ξηρώ (ελληνιστική γέφυρα Ρόδου) 

14. Ειδικές περιπτώσεις (Ωρολόγιο Κυρρήστου, βωμοί, βήματα,) 

15. Αρχαιολογικοί χώροι 

- λιθοδομές 

- ζητήματα ευστάθειας πρανών (μπορεί να αφορά και μεμονωμένα 

μνημεία) 

 

 

Γ. Ρωμαϊκά μνημεία & αρχαιολογικοί χώροι 

1. Μεμονωμένος κίονας (συνήθως ολόσωμος) (Δίον) 

2. Πεσσοί υδραγωγείων (Νικόπολη) 
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3. Πεσσοί υδραγωγείων συνδεδεμένοι με τόξα (Μόρια Λέσβου) 

4. Ορύγματα & αγωγοί υδραγωγείων (Νικόπολη) 

5. Θέατρα / στάδια 

6. Ωδεία (υπό συζήτηση) 

7. Αψίδες (πύλη Αδριανού, αψίδα Γαλερίου) 

8. Τείχη με πύργους και πύλες (Νικόπολη) 

9. Αρχαιολογικοί χώροι  

- λιθοδομές 

- ζητήματα ευστάθειας πρανών (μπορεί να αφορά και μεμονωμένα 

μνημεία) 

 

 

Παράγοντες που επηρεάζουν την τρωτότητα (ένας πρώτος κατάλογος) 

 

α. Κλίση 

Εδώ δεν εννοείται η αρχική κλίση κιόνων/τοίχων λόγω εκλέπτυνσης, αλλά η 

παραμόρφωσή τους στο χρόνο (π.χ. Επικούριος). Εφαρμόζεται και στα έργα 

αντιστήριξης, τα τείχη (Μεσσήνη), και τα αναλήμματα ανδήρων ή θεάτρων (π.χ. θέατρο 

Μεγαλόπολης). 

 

β. Ολίσθηση (οριζόντια μετακίνηση) 

Μεγάλες (π.χ. Ηραίο Σάμου, κίονας Προπυλαίων)  ή μικρότερες (π.χ. Θησείο) ολισθήσεις 

σπονδύλων-κιονοκράνων.  Εφαρμόζεται  και στον θριγκό, αλλά και τις τοιχοδομές. 

 

γ. Καθίζηση (κατακόρυφη μετακίνηση) 

Και εδώ διαχωρίζεται η ηθελημένη  κυρτότητα του στυλοβάτη από τη χρόνια καθίζηση 

(π.χ. Επικούριος, χορηγικό μνημείων  Κερκυραίων στους Δελφούς).  Εφαρμόζεται και στα 

έργα αντιστήριξης και τις τοιχοδομές. 

 

δ. Σύνδεση κιονοστοιχιών με τοίχους (π.χ. Θησείο, οπισθόναος Παρθενώνα, στοές,  

προσκήνια) 

 

Στους φυσικούς κινδύνους ανήκουν επίσης : η ανεμοθύελλα (ναός Ποσειδώνα στο 

Σούνιο, Ερέχθειο, κίονας Ολυμπείου), οι κατολισθήσεις - καταπτώσεις βράχων (Προναία 
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στους Δελφούς), οι κεραυνοί (Επικούριος), οι ολισθήσεις-ερπυσμός  του εδάφους 

(Δελφοί), οι πλημμύρες (Άβδηρα), εν γένι υδραυλικά προβλήματα (Ζάκρος) 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  Β: Αρχιτεκτονική και Δομητική Τεκμηρίωση του 
μνημείου  
 
Φωτογραφίες,  σχέδια υπάρχουσας κατάστασης 
 
Θεμελίωση - έδαφος θεμελίωσης και λοιπά στοιχεία του περιβάλλοντος του 
μνημείου 
 
Οικοδομικές φάσεις- ιστορική παθολογία 
 
Γεωμετρικά στοιχεία –Τυπολογία - Bασικές διαστάσεις  
 
Παθολογία 
 

Παράδειγμα ανάπτυξης δομικού τύπου σε σχέση με τα στοιχεία 
που επηρρεάζουν την τρωτότητά του 
 

Β.2. Κιονοστοιχίες:  

 

Β.2.1. Θεμελίωση 

- ευθυντηρία επί βραχώδους υποβάθρου 

- ευθυντηρία επί αργολιθοδομής (ή εν γένει παραμορφώσιμου υποβάθρου) 

Η τρωτότητα συσχετίζεται με  

- την κατάσταση διατήρησης της αργολιθοδομής / του παραμορφώσιμου 

υποβάθρου 

- την ύπαρξη ή μη συστήματος απορροής ομβρίων 

 

Β.2.2. Κίονες 

- ελεύθερα  ιστάμενοι: τότε παραπομπή σε κατηγορία Β.1 (μεμονωμένος κίονας) 

- συνδεδεμένοι με επιστύλια  

- συνδεδεμένοι με επιστύλια και λοιπό θριγκό 

Η τρωτότητα συσχετίζεται με  

- τό ύψος σε σχέση με τη διάμετρο της βάσης 

- την ύπαρξη ή μη πλήρων δομικών μελών (δηλ. αν έχουν απώλεια μάζας & άρα 

μείωση επιφανειών έδρασης) 

- την ύπαρξη ή μη θραυσμένων δομικών μελών (ακόμα κι αν είναι πλήρη) 
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- το είδος του δομικού υλικού (π.χ. πωρόλιθος vs σκληρός ασβεστόλιθος) 

 

Β.2.3. Επιστύλια  

Η τρωτότητα συσχετίζεται με  

- τη θέση των επιστυλίων επί των κιόνων (κεντρικά ή έκκεντρα σε σχέση με τον 

άξονα των κιόνων) 

- την ύπαρξη ή μη πλήρων δομικών μελών  

- την ύπαρξη ή μη θραυσμένων δομικών μελών (ακόμα κι αν είναι πλήρη) 

- το είδος του δομικού υλικού (π.χ. πωρόλιθος vs σκληρός ασβεστόλιθος) 

- την ύπαρξη ή μη συνδετηρίων στοιχείων 

 

Β.2.4. Υπερκείμενος θριγκός 

Η τρωτότητα συσχετίζεται με  

- τη θέση των μελών του θριγκού επί των επιστυλίων (κεντρικά ή έκκεντρα) 

- το είδος του δομικού υλικού (π.χ. πωρόλιθος vs σκληρός ασβεστόλιθος) 

- την ύπαρξη ή μη συνδετηρίων στοιχείων 

 

Β.2.5. Στατική – αντισεισμική συμπεριφορά συστήματος 

Συνολική αποτίμηση – εδώ θα πρέπει να συζητηθούν (να προτείνονται;) οι 

μέθοδοι ανάλυσης καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα λαμβάνεται υπόψιν ο 

σεισμός 
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Παραρτημα  3 
Annex 3 

Πρώτη προσέγγιση στην κατηγοριοποίηση των 
λοιπών μνημειων (βυζαντινών, μεταβυζαντινών, 

νεώτερων και σύγχρονων) 
 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ  Α: Ταυτότητα Κτιρίου  

Τα πεδία της ενότητας αυτής χρειάζονται προσαρμογή  ώστε να υπάρχει 

μονοσήμαντη αντιστοιχία με τον τρόπο που καταχωρούνται τα μνημεία στο 

ΥΠΠΟ. Σε κάθε περίπτωση εκτιμαται ότι τα παρακάτω είναι τα ελάχιστα 

απαραίτητα για να επικοινωνουν-συνεργάζονται οι δύο βάσεις δεδομένων: 

Θέση (τοπογραφικό, κωδικός κτηματολογίου κλπ) 

Ιδιοκτήτης – Χρήστης 

Θεσμικό πλαίσιο 

Θεσμικό πλαίσιο χαρακτηρισμού προστασίας (αναφορά σε αποφάσεις 

χαρακτηρισμού και ισχύουσα νομοθεσία) 

Πρόσθετο θεσμικό πλαίσιο. Πχ λόγω χρήσης, ένταξης σε οικιστικά σύνολα 

περιοχές  φυσικού κάλλους κλπ 

Ιστορική-αρχαολογικη τεκμηρίωση 

Χρονολογικά –Ιστορικά στοιχεία από πηγές (σύνδεση με πεδία που 

συμπληρώνονται από τους αρχαιολόγους του ΥΠΠΟ με περιγραφές, 

βιβλιογραφία, παλιές φωτογραφίες , παλιά σχέδια κλπ 

Πρόσθετα στοιχεία ιστορικής αξίας  (διάκοσμος, κινητά  μνημεία, σύνδεση 

κτιρίου με ιστορικά γεγονότα κλπ) 

 

Ειδος κτισματος-Τυπολογία με βάση τα αρχιτεκτονικά-μορφολογικά 

στοιχεία και την χρήση : 

Σημ: Η τυπολογία αυτή πρέπει να είναι συναφής με αυτήν που είναι γενικότερα 

αποδεκτή και εύληπτη από την πλειονότητα όσων ασχολούνται με τα μνημεία έτσι 

ώστε να υπάρχει δυνατότητα ταύτισης και συσχετισμού με κάθε είδους διαθέσιμα 

αρχειά και βιβλιογραφία 

Κτίρια 
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Ναοί (Πίνακας 1: ειδικότερη αναφορά στην τυπολογία των ναών σύμφωνα με 

τον πίνακα που ακολουθεί στο τέλος της ενότητας ) 

Κωδωνοστάσια (επί ναών ή ελεύθερα στον χώρο ) επίπεδα ή κλειστής διατομής  

Τεμένη (Τζαμιά), Μεντρεσέδες  

Μιναρέδες (επί Τζαμιών ή ελεύθεροι στον χώρο) 

Πτέρυγες Μονών  μονόροφες ή πολυώροφες με κελλιά  κλπ χρήσεις εντος των 

πτερύγων  του συγκροτήματος (αποθήκες,  μαγειρεία, πύργοι, παρεκκλήσια, 

Τράπεζες, αρχονταρίκια, βιβλιοθήκες )  

Σημ: Τα καθολικά μονών, ως ανεξάρτητα κτίσματα πάνε στην κατηγορία Ναοί. Αν 

οι Μονες έχουν περιτοίχιση αυτή ανάγεται στις οχυρώσεις 

Αρχοντικά, παλάτια, Επισκοπεία , στρατώνες, νοσοκομεία κλπ διοικητικά κτίρια 

μεγάλης κλίμακας  

Κατοικίες και συγκροτήματα κατοικιών εν χρήσει (ιστορικοί Μεσαιωνικοί 

οικισμοί πχ Ρόδος, Χανιά), παραδοσιακοί οικισμοί  

Κατοικίες και συγκροτήματα κατοικιών σε αρχαιολογικούς χώρους (εν μέρει 

ερειπωμένα πχ Μυστράς, Ανάβατος ή με νέα χρήση (πχ μουσεία, πληροφοριακά 

κέντρα κλπ) 

Ειδικά μεμονωμένα κτίσματα (μαγκιπεία, αρσανάδες, κρήνες, βαπτιστήρια, 

μαυσωλεία,  χαμάμ, χάνια , 

Βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια, εργοστάσια 

Υπόγειες κατασκευές (τάφοι, κρύπτες, στέρνες , κατακόμβες , υπόσκαφα κτίρια )  

Θέατρα,  κινηματογράφοι, κτίρια αναψυχής και εκπαίδευσης 

Γυμναστήρια, σταδια, κολυμβητήρια  

Οχυρώσεις 

Μεμονωμένοι πύργοι 

Τείχη και τάφροι με εσωτερική επίχωση με ή χωρίς στοές 

Τείχη ελεύθερα με εσωτερικό περίδρομο ή/και νευρώσεις  

Τείχη που αποτελούν εξωτερική όψη κατοικιών, μονών ή στρατιωτικών 

εγκαταστάσεων  

Προμαχώνες, πύλες , κανονιοθυρίδες, πυριτιδαποθήκες  κλπ ειδικές κατασκευές 

προσαρτημένες στα τείχη, υπέργειες και υπόγειες 

Κινητές γέφυρες  
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Υποδομές 

Γεφύρια, υδραγωγεία, αρδευτικά - αποχετευτικά συστήματα, πηγάδια, 

νερόμυλοι, δεξαμενές, ταφροι   

 

Παρατήρηση 

Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να επισημαίνεται αν οι καταχωρούμενες κατασκευές 

αποτελούν προσθήκες ή αλλοιώσεις  ή συμπληρώσεις άλλων αρχικών κατασκευών 

είτε αυτές είναι αρχαίες είτε οικοδομικές φάσεις της ίδιας ευρύτερης περιόδου  

γιατί μπορεί να διαφοροποιούνται δομητικά και πάντως πρέπει να εξετάζεται πιο 

αναλυτικά ο τρόπος σύνδεσής τους . 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: 

ΝΑΟΙ-ΤΕΜΕΝΗ 

Βασιλικές  

Μονόχωρες ή  με κλίτη: (τρίκλιτες, πεντάκλιτες) 

Προσοχή εδώ, παίζει ρόλο αν τα πλευρικά κλίτη είναι χαμηλότερα σε σχέση με το 

κεντρικό, όπως ήταν κυρίως οι Βυζαντινές βασιλικές και αν τα κλίτη είναι στο 

ίδιο ύψος, όπως έχουμε πολλές σωζόμενες Μεταβυζαντινές Βασιλικές της 

περιόδου 17ου -20ου  αι. (hall churches) . Αυτές με την σειρά τους έχουν συχνά 

εξωτερικά προστώα σε χαμηλότερο ύψος που μπορεί να θεωρηθούν σαν 

πρόσθετα χαμολότερα πλευρικά κλίτη 

Ξυλόστεγες ή με θόλους , σταυροθόλια και φουρνικά  

Με τρούλο ή χωρίς  

Με εγκάρσιο κλιτος ή χωρίς 

Με γυναικωνίτη ή χωρίς  

Δίδυμες βασιλικές (κυρίως διπλού δόγματος) 

 

Περίκεντροι με τρούλο  

Ναοί  

Τζαμιά  

Μαυσωλεία 
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Σταυροειδείς  ορθογωνικής διατομής  

Με τρούλλο και πλευρικά διαμερίσματα (που περαιτέρω διαχωρίζονται ανάλογα 

με την στήριξη του τρούλου σε πεσσούς ή κίονες ή και στα δύο και επίσης 

ανάλογα με το αν έχουν και γυναικωνίτες )  

Με τρούλλο (συνεπτυγμένου τύπου) 

Με τρούλλο Οκταγωνικού τύπου  

Με χορούς (μοναστηριακού τύπου)  

 

Σταυρεπίστεγοι (με ισοϋψείς ή ή ανισοϋψείς κεραίες, με θολωτη ή ξύλινη στέγη)  

 

Ελευθέρου σταυρού (κατά κανόνα με τρούλο, σπάνια με εγκάρσιους θόλους η 

ξύλινες στέγες ) 

Τρίκογχοι 

Τετράκογχοι 

Δυώροφοι ναοί  

 

Σημ: μερικές βασιλικές με εγκάρσιο κλίτος και τρούλο συγγενεύουν πολύ 

τυπολογικά αλλά και ως προς την γεωμετρία του φ.ο. με τους σταυροειδείς. 

 Γενικά αν σε σταυροειδείς ναούς υπάρχουν και  νάρθηκες και εξωνάρθηκες 

καταλήγουν να συμπεριφέρονται σαν βασιλικές με τρούλο. Είναι σημαντικό στις 

περιπτώσεις αυτές να καταγράφεται αν οι νάρθηκες και οι γυναικωνίτες 

αποτελούν ξεχωριστή οικοδομική φάση και πώς συνδέονται-επικοινωνούν με τον 

κυρίως Ναό.  

Επίσης αν έχουν κωδωνοστάσιο σε επαφή με τον ναό,  αν αυτό είναι αυτοφερόμενο 

πυργοειδές με κλιμακοστάσιο ή αν προεκτείνεται πάνω από τοίχο ή τοίχους του 

βασικού περιγράμματος του ναού. 

Τέλος επηρεάζει σημαντικά τον φ.ο. αν υπάρχουν υπόγειες κατασκευές 

(παρεκκλήσια, κρύπτες, στέρνες) κάτω από ναούς ή κατασκευές Ναών   εντός του 

εδάφους (πχ ναοί εντός σπηλαίων ή  υπόσκαφοι  ολικά ή μερικά). 

Επίσης είναι κρίσιμες  οι αντηρίδες ή άλλες βαρειές κατασκευές αντιστήριξης και 

το άν χτίσθηκαν ταυτόχρονα με το κτίριο ή αποτέλεσαν προσθήκες. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  Β: Αρχιτεκτονική και Δομητική Τεκμηρίωση του μνημείου  

 

Φωτογραφίες,  σχέδια υπάρχουσας κατάστασης 

 

Θεμελίωση - έδαφος θεμελίωσης και λοιπά στοιχεία του περιβάλλοντος 

του μνημείου 

 

Οικοδομικές φάσεις- ιστορική παθολογία 

Αφορά τις πληροφορίες που διατίθενται για το οικοδομικό ιστορικό του μνημείου  

τις βλάβες και τις μεταβολές που έχει υποστεί  και τα αίτια των βλαβών και 

μετατροπών του παρελθόντος 

 

Παθολογία 

Το πεδίο της παθολογίας πρέπει να αναπτυχθεί διεξοδικά με αναλυτική αναφορά 

σε είδη βλαβών και τρόπο τεκμηρίωσής τους  (ανα δομικό στοιχείο κατακόρυφο 

ή οριζόντιο, ανα όροφο κλπ.) 

 

Γεωμετρικά στοιχεία –Τυπολογία με βάση τον φέροντα οργανισμό - 

Bασικές διαστάσεις  

Σημ: Εδώ η κατηγοριοποίηση των μνημείων πρέπει να  γίνεται με κριτήρια που 

αφορούν την αναγνώριση και ταξινόμηση του φέροντα οργανισμού τους με 

αναγνώριση  κοινών τρόπων συμπεριφοράς απέναντι σε σεισμικές ή άλλες  

βλαπτικές δράσεις  για την εξυπηρέτηση των ειδικότερων στόχων της βάσης 

δεδομένων του ΟΑΣΠ που είναι η αποτίμηση της τρωτότητας των μνημείων 

απέναντι σε σεισμό . 

Προτείνεται να υπάρξει μια κατ αρχήν υπαγωγή της γεωμετρίας του 

φέροντος οργανισμού του κελύφους των κτιρίων ως σύνολο,  σε  μικρό 

αριθμό βασικών δομητικών τύπων που να ανταποκρίνονται όχι στις 

αρχιτεκτονικές και μορφολογικές λεπτομέρειες αλλά σε γενικευμένα 

κατασκευαστικά κριτήρια και κοινό τρόπο συμπεριφοράς του φέροντος 

οργανισμού των κατασκευών ανάλογα με την γεωμετρια του κελύφους τους και 

με τις βασικές διαστάσεις τους  
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Σε επόμενα επίπεδα οι κατασκευές θα προσδιορίζονται περισσότερο με 

αναφορά στο πλήθος και την θέση των επιμέρους δομικών στοιχείων που 

τα απαρτίζουν και τα υλικά κατασκευής τους .  

 

Γεωμετρία των κελυφών 

Για τη Γεωμετρία των κελυφών προτείνεται η κατηγοριοποίηση του 

Lagomarsino με τροποποιήσεις-βελτιώσειςμε τις εξής επισημάνσεις: 

Η ομαδοποίηση που προτείνει ο Lagomarsino στις κατηγορίες Α (κτίρια με 

ανωδομές και ενδιάμεσα διαφράγματα, που συμπεριφέρονται σαν κουτιά) και Β 

(με εσωτερικούς ανοικτούς χώρους και λίγους εσωτερικούς τοίχους) είναι γενικά 

μια καλή προσέγγιση όσον αφορά την συμπεριφορά των κατασκευών σε σεισμό 

γιατί παραπέμπει σε διαφορετικές μορφές κατανομής και μεταφοράς των 

φορτίων και των σεισμικών δυνάμεων . Αντίθετα έχει μια σύγχυση στην 

κατηγορία Δ όπου βάζει τις επίπεδες τοξοστοιχίες (υδραγωγεία, αψίδες , 

γεφύρια) μαζί με κτίσματα που έχουν και τοξοστοιχίες (cloisters) ενώ βάζει 

κτίριο πάλι με τοξοστοιχίες σαν παράδειγμα και στην κατηγορία Α 

(Caravansaries). Θεωρούμε ότι στην  κατηγορία Δ πρέπει να μπουν μόνον οι 

σχετικώς επίπεδες κατασκευές όπου κυριαρχεί η έννοια του μήκους και ύψους 

έναντι του πάχους,  και της εκτός επιπέδου κάμψης , άρα μπορεί να είναι τόξα ή  

τοξοστοιχίες σε ένα επίπεδο, υδραγωγεία. αψίδες  αλλά και τείχη . Όλες οι άλλες 

περιπτώσεις που οι τοξοστοιχίες εντάσσονται σε πολυεπίπεδες-τρσδιάστατες  

κατασκευές είτε ώς προστώα είτε ώς κλίτη ανήκουν στην κατηγορία Α ή ΑΒ  

αφού με κάποιον τρόπο (πάτωμα ξύλινο, στέγη ξύλινη ή θολοδομία ) συνδέονται 

/ή πρέπει να συνδέονται διαφραγματικά με την υπόλοιπη κατασκευή και πρέπει 

να αντιμετωπισθούν ως προς την αντοχή τους σε σεισμό μαζί με το υπόλοιπο 

κτίριο. 

Είναι αναγκαίο για την αποτίμηση του σεισμικού κινδύνου, που κυρίως μας 

αφορά, να βρεθεί ένας τρόπος περαιτέρω κατηγοριοποίησης των κατασκευών 

ανάλογα με την κλίμακά τους διότι δεν είναι ίδια η συμπεριφορά μιας μεγάλης 

μονόχωρης Βασιλικής πχ   σαν του Αγ. Πέτρου  Ηρακλείου με μήκη 40 μ. Χ 12μ. 

και ύψος περίπου 12μ με πάχος τοιχοποιίας 70-80 εκ.   με αυτήν ενός απλού 

μονόχωρου μεταβυζαντινού ναίσκου 5Χ10Χ7 μ με το ίδιο πάχος λιθοδομής . 

Στοιχεία για έναν τέτοιο  διαχωρισμό θα μπορούσαν να είναι πχ ο λόγος του  
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εμβαδού  της μακρύτερης τοιχοποιίας σε σχέση με το πάχος της ή ενδεχομένως 

λόγοι μάζας σε σχέση με όγκο κτίσματος, ή τουλάχιστον η θέσπιση 3 κατηγοριών 

κατασκευών μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας με κάποια όρια διαστάσεων 

ανά κατηγορία .  

 

Το ίδιο πρόβλημα κλίμακας  ισχύει και για κατασκευές που έχουν θολοδομία και 

τρούλους αν και εκεί το θέμα είναι πιο σύνθετο γιατί εκτός από την διάσταση της 

διαμέτρου του κυλινδρικού θόλου ή του ημισφαιρίου του τρούλου ή της μέγιστης 

διαμέτρου του σταυροθολίου σε σχέση με τις γενικές διαστάσεις των λιθοδομών 

του κτίσματος, παίζει ρόλο αν τα φορτία της κατασκευής μεταφέρονται μόνον 

στους περιμετρικούς τοίχους ή και σε σημαντικά ενδιάμεσα στοιχεία (πεσσούς ή 

κίονες ) καθώς και το αν υπάρχουν εν μέρει και εγκάρσια διαφραγματικά 

στοιχεία (πχ γυναικωνίτες). Στην περίπτωση αυτή το κτίριο ανήκει σε μια 

ενδιάμεση κατηγορία μεταξύ Α  και Β κατά Lagomarsino και μάλλον πρέπει να 

την προτείνουμε καθώς πάρα πολλά μνημεία Βυζ/νά και μεταβυζαντινά θα 

εντάσσονται σε αυτήν. 

 

Ακολουθεί  η  προτεινόμενη βελτίωση στον πίνακα του Lagomarsino 

λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σχόλια. 

Σχετικά με την κλίμακα των κατασκευών πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω. 

 

 



 22 

 

Classes Description List of assets 

A 

This class collects architectonic assets with two main bearing structural 
elements: vertical walls and horizontal floors. If they are properly connected, 
mutual cooperation between the structural elements allows the building to 
behave as a box. 

A1 palaces, A2 castles, A3 
religious houses, A4 
caravansaries, A5 madrasas  

ΑΒ 
This class collects architectonic assets which are characterized by wide spaces 
with few inner walls connected to the perimetric walls with  intermediate 
floors or roofs, in different levels,  

basilicas, monastic cells, domed 
churches with intremediate floor 
and/or  Cloisters,  

B 

This class collects architectonic assets which are characterized by wide spaces 
without intermediate floors and few inner walls. Independent damage 
mechanisms occurs in the different parts of the building, and it is often possible 
to recognize specific structural macroelements (façade, triumphal arch, apse, 
dome, transept,…).  

B1 churches, B2 mosques, B3 
temples, B4 baptisteries, B5 
mausoleum, B6 hammam B7 
theatres 

C 

This class collects architectonic assets in which the vertical dimension prevails 
on the other ones. Since usually, these buildings are characterized by 
significant slenderness, their seismic response may be assumed as a global 
flexural behavior. 

C1 towers, C2 bell towers, C3 
minarets, C4 lighthouses, C5 
chimneys  
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KΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

A 
Απλες  αρχιτεκτονικές κατασκευές   με δύο είδη κυρίων φερόντων στοιχείων κατακόρυφους τοίχους και οριζόντια δάπεδα ( 
επίπεδα ή θολωτά) Εάν είναι ικανοποιητικά συνδεδεμένα , η αμοιβαία  συνεργασία μεταξύ των δομικών στοιχείων επιτρέπει στο 
κτίριο να συμπεριφέρεται σαν ένα κουτί ή ένα σύνολο  κουτιών 
 

D 
This class collects architectonic assets with long free standing walls with or 
without  arches or vaults or butresses  

D1 triumphal arches, D2 
aqueducts, D3 bridges, walls  

E 

This class collects massive constructions in which the wide thickness of walls, if 
compared to other dimensions, doesn’t allow the idealization as plane 
structural element. Local failure occurs as, for example, the detachment of 
external leaf. 

E1 fortresses, E2 defensive city 
walls 

F 
This class collects single isolated architectonic assets, which do not delimit an 
interior space.  

F1 columns, F2 trilithes, F3 
obelisks, F4 archaeological ruin 

G 

This class refers to historical centers, made of ordinary buildings’ aggregates, 
which assume the relevance of cultural heritage asset as whole in the urban 
context. The seismic response must consider the interaction among adjacent 
buildings. 
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ΑΒ Σύνθετες αρχιτεκτονικές κατασκευές  που χαρακτηρίζονται από μεγάλους ενιαίους χώρους με λίγους εσωτερικούς τοίχους (με ή 
χωρίς τοξοστοιχίες)  συνδεόμενους με τους περιμετρικούς τοίχους με ενδιάμεσα πατώματα ή οροφές ή με συμπληρωματικές 
κατασκευές –κουτιά  γύρω από τον κεντρικό μεγάλο χώρο.  

B 
Αρχιτεκτονικές κατασκευές που χαρακτηρίζονται από μεγάλους ενιαίους χώρους με λίγους εσωτερικούς τοίχους και χωρίς 
ενδιάμεσα πατώματα. Στα διάφορα τμήματα αυτών των κτιρίων λειτουργούν ανεξάρτητοι μηχανισμοί βλαβών και συχνά είναι πιθανον 
να αποτελούνται από  ειδικά  διακριτά κατασκευαστικά μακροστοιχεία (όψεις, θριαμβικά τόξα, τρούλλοι , αψίδες κλπ) Η κατηγορία 
αυτή αφορά κυρίως κτίρια μεγάλης κλίμακας.  

C Αρχιτεκτονικές κατασκευές στις οποίες η κατακόρυφη διάσταση υπερισχύει των άλλων. Καθώς συχνά αυτά τα κτίσματα 
χαρακτηρίζονται από έντονη λιγυρότητα η σεισμική τους απόκριση μπορεί να θεωρηθεί ως  καθολική καμπτική συμπεριφορα. . 

D Αρχιτεκτονικές κατασκευές με ψηλούς ελεύθερα ιστάμενους κίονες, πεσσούς, τείχη με ή χωρίς νευρώσεις, τόξα, αντηρίδες κλπ που 
αποτελούν (σχηματίζουν)  ένα κυρίως επίπεδο δομικό στοιχείο. Η σεισμική τους απόκριση μπορεί να θεωρηθεί ως καμπτική εκτος 
επιπέδου συμπεριφορά 

E 
Ογκώδεις αρχιτεκτονικές κατασκευές στις οποίες το μεγάλο πάχος των τοίχων , εάν συσχετισθεί με τις άλλες τους  διαστάσεις δεν 
επιτρέπει την προσομοίωση τους ως επιφανειακά δομικά στοιχεία  Τοπικές αστοχίες προκύπτουν πχ με την αποκόλληση της 
εξωτερικής τους παρειάς. Οι γεωτεχνικές παράμετροι (συνθήκες) παίζουν έναν εξίσου σημαντικό ρόλο. 
  

F Μεμονωμένες αρχιτεκτονικές κατασκευές  που δεν οριοθετούν έναν εσωτερικό χώρο. 

G Ιστορικά κέντρα ή άλλα σύνολα κτιρίων κατασκευασμένα από συνήθη οικοδομικά υλικά των οποίων η πολιτιστική αξία προκύπτει 
από την συνολική τους πολεοδομική διαμόρφωση  Η σεισμική απόκριση πρέπει να λάβει υπόψη (εξαρτάται από)  την 
αλληλεπίδραση μεταξύ γειτονικών κτιρίων.  

H Αρχαιολογικοί χώροι που αποτελούνται από υπολείμματα κτιρίων και λοιπά ερείπια μικρού ύψους που είναι περισσότερα  ευάλωτα 
σε περιβαλλοντικές δράσεις παρά σε σεισμό 
 

I Υπόγειες κατασκευές συχνά διαμορφωμένες  με επεξοχικό σύστημα, η λαξευμένες σε μαλακόυς βράχους ή σπήλαια. Σε αυτές τις 
κατασκευές η μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στις γεωτεχνικές παραμέτρους (συνθήκες). 
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Επί μέρους δομικά στοιχεία και υλικά κατασκευής τους  
 

Παρουσιάζεται παρακάτω μια  πρώτη καταγραφή του είδους των δομικών 

στοιχείων (κατακόρυφων και οριζόντιων) που συναντώνται συνήθως, 

προκειμένου λαμβάνοντας υπόψη και τις συνδέσεις (ύπαρξη ή απουσία σύνδεσης 

μεταξύ εγκάρσιων τοίχων, ύπαρξη η απουσία συνδέσεων μεταξύ κατακόρυφων και 

οριζόντιων στοιχείων, κλπ) να συζητήσουμε το πώς θα ορίσουμε το δομικό 

σύστημα.  

Σε κάθε επί μέρους στοιχείο θα αντιστοιχουν υποκατηγορίες ανάλογα με τα υλικά 

δόμησής του, και επικάλυψης   

Κατακόρυφα στοιχεία  

Τοιχοδομές από λιθοδομή, πλινθοδομή    

Τ1: απλή ή άοπλη   με μια έως 3 στρώσεις και ανάλογα με τρόπο δόμησης 

αργολιθοδομή, πλεκτή, ισόδομη κλπ) 

Τ2: με οριζόντια διαζώματα (ξυλοδεσιές, σενάζ από σκυρόδεμα, μεταλλικές 

δοκούς) 

Τ3: με οριζόντια και κατακόρυφα διαζώματα 

Τ4: οπλισμένη  

Τ5:Τοιχοποιίες μικτές με σκελετό από ξύλο και ενδιάμεσα πλήρωση με λίθους ή 

πλίνθους (ξυλόπηκτη-τσατμας) 

Τ6: Τοιχοδομές με μεταγενέστερες επιφανειακές ενισχύσεις ( μανδύες, 

ενισχυμένο επίχρισμα, ανθρακοϋφάσματα, ) σε μια ή δύο όψεις  

Ανοιγματα  

τοξωτά , ή με οριζόντια πρέκια από ξύλο, πέτρα, μεταλλικές δοκούς , σκυρόδεμα 

με κούφωμα ή χωρίς 

Υποστυλώματα  

Μονολιθικά ή με σπονδύλους 

Ξύλο 

Χάλυβα 

Σκυρόδεμα 

Κτιστοί πεσσοί 

Ενισχυτικές διαμορφώσεις  

Παραστάδες, σφενδόνια, αντηρίδες, νευρώσεις 
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Οριζόντια στοιχεία (εύκαμπτα, δύσκαμπτα) 

Πατώματα-δώματα 

Ξύλινα πατώματα με κύρια φέροντα στοιχεία σε μια διεύθυνση με σανίδωμα  

Ξύλινα πατώματα με φέροντα στοιχεία και στις δυο διευθύνσεις ή με διπλό 

σανίδωμα (τύπου σάντουιτς) 

Ξύλινα δώματα  με κύρια φέροντα στοιχεία σε μια ή δύο διευθύνσεις  με 

σανίδωμα και υλικά μόνωσης και επικάλυψης (χώμα, κονίαμα, πλάκες) 

Μεταλλικές δοκοί στη μια διεύθυνση που φέρουν ξύλινο πάτωμα ή δώμα με 

σανίδωμα και υλικά μόνωσης και επικάλυψης (χώμα, κονίαμα, πλάκες) 

Εσχάρα μεταλλικών δοκών που φέρουν ξύλινο πάτωμα ή δώμα με σανίδωμα και 

υλικά μόνωσης και επικάλυψης (χώμα, κονίαμα, πλάκες) 

Μεταλλικές δοκοί με ενδιάμεσους θολίσκους από οπτόπλινθους ή με 

σχιστόπλακες και κονιόδεμα πλήρωσης 

Πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα με διάφορα υλικά μόνωσης και επικάλυψης 

 

Στοιχεία απλής ή διπλής καμπυλότητας για ενδιάμεσα πατώματα ή οροφές ( 

κτιστά από πέτρες ή πλίνθους ή συνδυασμό τους) 

Κυλινδρικοί ή ημικυλινδρικοί θόλοι με ή χωρίς επίχωση  

Σταυροθόλια (ρωμαϊκό, βυζαντινό, γοτθικό με ή χωρίς νευρώσεις ) με ή χωρίς 

επίχωση  

Σκαφοειδείς θόλοι με ή χωρίς επίχωση  

Μοναστηριακοί θόλοι με ή χωρίς επίχωση  

Τρούλλοι  με και χωρίς τύμπανο 

Φουρνικά (ασπίδες επί λοφίων)  

Στέγες (με ή χωρίς ατένεια) επικλινείς μονόρριχτες, δίρριχτες, τετράριχτες κλπ 

Ξύλινα ζευκτά που δεν επιβάλλουν οριζόντιες ωθήσεις 

Ξύλινα ζευκτά που επιβάλλουν οριζόντιες ωθήσεις  

Μεταλλικά ζευκτά που δεν επιβάλλουν οριζόντιες ωθήσεις  

Μεταλλικά ζευκτά που επιβάλλουν οριζόντιες ωθήσεις  

Οπλισμένο σκυρόδεμα 

Ενισχυτικές διαμορφώσεις  

νευρώσεις, ελκυστήρες, θλιπτήρες  
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Παραρτημα  4 
Annex 4 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ  ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ –
STRUCTURAL SYSTEM 

(ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ) 
 

STRUCTURAL 
Category 

STRUCTURAL SYSTEM 
 

EXAMPLES 

Description List of assets 
(Lagomarsino) 

  

A 

This category collects architectonic 
assets with two main bearing structural 
elements: vertical walls and 
horizontal floors or roofs. If they are 
properly connected, mutual cooperation 
between the structural elements allows 
the building to behave as a box. or a 
number  of boxes 

A1 palaces, A2 
castles, A3 religious 
houses, A4 
caravansaries, A5 
madrasas 

Κατοικίες: μεσαιωνικές, του Κατοικίες και συγκροτήματα κατοικιών 
με νέα χρήση (πχ μουσεία, πληροφοριακά κέντρα κλπ)ύψους, 
κατοικίες και συγκροτήματα κατοικιών με νέα χρήση (πχ μουσεία, 
πληροφοριακά κέντρα κλπ) 
Ναοί: μικρές μονόχωρες βασιλικές, μικροί διώροφοι ναοί, δίδυμες 
βασιλικές (συνδεόμενες με τοξοστοιχία) 
Συγκροτήματα με παράθεση χώρων : μονόροφες ή 
πολυώροφες πτέρυγες Μονών με κελλιά, σχολεία, στρατώνες, 
νοσοκομεία  κλπ , ανεξάρτητα μοναστικά  κτίρια* 
Μικρά βιομηχανικά ή προβιομηχανικά κτήρια: αποθήκες, 
εργοστάσια κλπ  

ΑΒ 
This category collects complex 
architectonic assets which are 
characterized by wide spaces with few 
inner walls, with or without colonnades, 

 Ναοί: ξυλόστεγες,  με θόλους , σταυροθόλια και φουρνικά, με 
τρούλο ή χωρίς, με εγκάρσιο κλίτος ή χωρίς, με γυναικωνίτη, 
δίδυμες βασιλικές, διώροφοι ναοί, βασιλικές  με κλίτη (τρίκλιτες, 
πεντάκλιτες) με  πλευρικά κλίτη χαμηλότερα σε σχέση με το 
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connected to the perimetric walls with 
intermediate floors or roofs, or with 
additional  box  structures around 
the main wide space  

κεντρικό ή εξωτερικά προστώα σε χαμηλότερο ύψος που μπορεί 
να θεωρηθούν σαν πρόσθετα χαμηλότερα πλευρικά κλίτη, 
σταυροειδείς  ορθογωνικής διατομής με τρούλλο και πλευρικά 
διαμερίσματα, με γυναικωνίτες ή μη, σταυροειδείς  ορθογωνικής 
διατομής με τρούλλο οκταγωνικού τύπου (με γυναικωνίτες ) ή με 
χορούς (μοναστηριακού τύπου), σταυρεπίστεγοι (με ισοϋψείς ή ή 
ανισοϋψείς κεραίες, με θολωτή ή ξύλινη στέγη), ελευθέρου 
σταυρού  
Μεντρεσέδες 
Ανεξάρτητα μοναστικά  κτίρια 
Μεγάλα βιομηχανικά ή προβιομηχανικά κτήρια: αποθήκες, 
εργοστάσια κλπ βιομηχανικά κτήρια 

B 

This category collects architectonic 
assets which are characterized by wide 
spaces without intermediate floors 
and few inner walls. Independent 
damage mechanisms occurs in the 
different parts of the building, and it is 
often possible to recognize specific 
structural macroelements (façade, 
triumphal arch, apse, dome, 
transept,…). It refers mainly to large 
scale structures 

B1 churches, B2 
mosques, B3 
temples, B4 
baptisteries, B5 
mausoleum, B6 
hammam B7 
theatres 

Αρχαίοι ναοί: πρόκειται για ερείπια ναών που διαθέτουν κίονες, οι 
οποίοι συνδέονται με τοίχους, είτε πλήρεις,  είτε ημιτελείς. 
Βυζαντινοί – μεταβ/νοί – νεώτεροι ναοί: βασιλικές μονόχωρες, 
βασιλικές (τρίκλιτες, πεντάκλιτες) με κλίτη στο ίδιο ύψος, 
περίκεντροι με  τρούλο (ναοί, τζαμιά, μαυσωλεία, σταυροειδείς  
ορθογωνικής διατομής με τρούλλο (συνεπτυγμένου τύπου), 
σταυροειδείς  ορθογωνικής διατομής  (χωρίς γυναικωνίτες) 
Ελευθέρου σταυρού (κατά κανόνα με τρούλο, σπάνια με 
εγκάρσιους θόλους η ξύλινες στέγες ) Τρίκογχοι ή τετράκογχοι  
Ανεξάρτητα μοναστικά  κτίρια 
Νεώτερα δημόσια κτήρια: θέατρα, κεντρικές Αγορές, όπερες,  
μεγάλες αίθουσες δημόσιων κτιρίων (σταθμοί, δημαρχεία, 
αίθουσες χορού ) 

C 
This category collects architectonic 
assets in which the vertical dimension 
prevails on the other ones. Since 
usually, these buildings are 

C1 towers, C2 bell 
towers, C3 minarets, 
C4 lighthouses, C5 
chimneys  

Μεμονωμένοι πύργοι με  μεγάλο ύψος σε σχέση με την κάτοψη  
Κωδωνοστάσια (επί ναών ή ελεύθερα στον χώρο ) επίπεδα ή 
κλειστής διατομής  
Μιναρέδες (επί τζαμιών ή ελεύθεροι στον χώρο) 
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characterized by significant 
slenderness, their seismic response 
may be assumed as a global flexural 
behavior. 

Καμινάδες 
Φάροι 
 

 

D 

This category collects architectonic 
assets with long free standing columns 
/ piers / walls with or without beams / 
arches / vaults / buttresses forming 
mainly a plane structural element.  
Their seismic response may be 
assumed as an out of plane flexural 
behaviour 
 

D1 triumphal arches, 
D2 aqueducts, D3 
bridges, walls  

Κιονοστοιχίες 
Αψίδες 
Γέφυρες: εν ξηρώ ή με λιθοδομή με κονιάματα, κινητές, 
υδραγωγεία 
Τείχη ελεύθερα με εσωτερικό περίδρομο ή/και νευρώσεις 
 
 

E 

This category collects massive 
constructions in which the wide 
thickness of walls, if compared to other 
dimensions, doesn’t allow the 
idealization as plane structural element. 
Local failure occurs as, for example, the 
detachment of external leaf. 
Geotechnical aspects play as well 
important role.  

E1 fortresses, E2 
defensive city walls 

Αρχαία τείχη: οχυρώσεις, πάροδοι θεάτρων, αναλημματικοί,  
Μεσαιωνικά τείχη και τάφροι με εσωτερική επίχωση με ή χωρίς 
στοές  
 

F 
This category collects single isolated 
architectonic assets, which do not 
delimit an interior space.  

F1 columns, F2 
trilithes, F3 obelisks, 
F4 archaeological 
ruin 

Ελεύθερα ιστάμενοι κίονες, πεσσοί 
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G 

This category refers to historical 
centers, or other clusters of buildings 
made of ordinary buildings’ aggregates, 
which assume the relevance of cultural 
heritage asset as whole in the urban 
context. The seismic response must 
consider the interaction among 
adjacent buildings. 

 Συγκροτήματα κατοικιών εν χρήσει (ιστορικοί οικισμοί)  

 

H 
This category refers to archaeological 
sites consisting of ordinary masonry 
remains  of small height which are 
mainly vulnerable to environmental 
threats other than earthquakes 

 Αρχαιολογικοί χώροι  
Κοίλα θεάτρων 
Προβλήτες λιμανιών , αραξοβόλια, μαρίνες 

I 

This category refers to underground 
structures, often constructed with the 
cut-and-cover procedure, or structures 
carved in soft bedrock or caves. In 
these particular structures the  
geotechnical aspect is of main 
importance. 

 Σπήλαια με ή χωρίς λαξευτή είσοδο 
Τάφοι: θολωτοί, λαξευτοί, Μακεδονικοί 
Υπόγειες κατασκευές:  κρύπτες, στέρνες, κατακόμβες , 
υπόσκαφα κτίρια 
 

* Ανεξάρτητα Μοναστικά  Κτίρια: αποθήκες, σταύλοι, μαγειρεία, πύργοι, παρεκκλήσια, Τράπεζες, αρχονταρίκια, βιβλιοθήκες 
 
Παρατηρήσεις 
1. Τα παρακάτω θεωρώ ότι καλύπτονται από την κατηγοριοποίηση σε «νεώτερα δημόσια κτήρια» και «μεγάλα/μικρά προβιομηχανικά κτήρια» κλπ. 

Αρχοντικά, παλάτια, Επισκοπεία , στρατώνες, νοσοκομεία κλπ διοικητικά κτίρια μεγάλης κλίμακας κατά περιπτωση ΑΒ ή Α ή Β  
Ειδικά μεμονωμένα κτίσματα ( αρσανάδες, κρήνες, βαπτιστήρια, μαυσωλεία,  χαμάμ, χάνια ) ανάλογα Α ή Β ή ΑΒ 

2. Αυτά θεωρώ ότι καλύπτονται απότ ην κατηγορία «τείχη»: Προμαχώνες, πύλες , κανονιοθυρίδες, πυριτιδαποθήκες  κλπ ειδικές κατασκευές προσαρτημένες στα τείχη, υπέργειες και 
υπόγειες κατά περίπτωση όπως και «Τείχη που αποτελούν εξωτερική όψη κατοικιών, μονών ή στρατιωτικών εγκαταστάσεων» Α ή κατά περιπτωση ΑΒ 
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Παραρτημα  5 
Annex 5 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ  ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
( STRUCTURAL ELEMENTS) 

Στο παράρτημα  αυτό, γίνεται εκτεταμμένη ταξινόμηση και αναφορά στα επί μέρους δομικά στοιχεία (STRUCTURAL ELEMENTS) που 
απαρτίζουν τον φέροντα οργανισμό ενός μνημειακού κτισματος  . 
Η καταγραφή γίνεται ανα όροφο για διάφορα δομικά συστήματα (λιθοδομή, πλινθοδομή, ξύλινη και μεταλλική κατασκευή, οπλισμένο 
σκυρόδεμα ) και αναφέρεται σε πίνακες που αφορούν: 
στα κατακόρυφα στοιχεία (VERTICAL ELEMENTS) – εσωτερικά και εξωτερικά τοιχώματα του κτισματος  
στα οριζόντια στοιχεία  (HORIZONTAL ELEMENTS)- πατώματα ή στέγες  
και επίσης σε λοιπά δομικά στοιχεία (VARIOUS OTHER ELEMENTS) : θεμελίωση, ανοίγματα, υποστυλώματα και τοξοστοιχίες.  
Οι πίνακες αυτοί περιλαμβάνουν  στοιχεία για: 

Μορφή δόμησης  
Τρόπο (μέθοδο) δόμησης 
Υλικά κατασκευής 
Κύριες διαστάσεις  
Συνδέσεις-ενισχύσεις 
Ειδικότερες επισημάνσεις 

Επίσης υπάρχει χωριστή αναφορά σε: 
Μεταγενεστερες επεμβασεις 
Βλαβες 

Οι δύο τελευταίες αυτές ομάδες στοιχείων αποτελούν τα στοιχεία που μπορεί να εμπλουτίζονται με μελλοντικές καταγραφές από 
επόμενους χρήστες της βάσης, δημιουργώντας έτσι το κατασκευαστικό ιστορικό του κτίσματος . 
Τέλος συγκεντρώθηκαν σε έναν ακόμα πίνακα   τα περιβαλλοντικά στοιχεία (ENVIRONMENTAL FACTORS)  που συγκεντρώνουν 
πληροφορίες για την σεισμικότητα της περιοχής, γεωλογικά και υδρολογικά δεδομένα, λοιπούς περιβαλλοντικούς παράγοντες που 
επενεργούν στο μνημείο καθώς και στοιχεία για τα κτίρια και κατασκευές που γειτνιάζουν με αυτό.  
Τα στοιχεία αυτά αποτελούν το υλικό τροφοδότησης της βάσης δεδομένων και γι αυτό μεταφράσθηκαν στα Αγγλικά. 



 32 

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ vertical bearing elements 
ΑΡΧΙΚΌΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ: initial discrimination (seperation) in: 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ (ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΊ ΤΟΊΧΟΙ) exterior (perimetric) walls 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ  (ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΦΕΡΟΝΤΕΣ ΤΟΙΧΟΙ ) interior bearing walls 

 
 ΛΙΘΟΔΟΜΗ stone masonry ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ 

Baked brick masonry 
ΩΜΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ 
Mud-brick (sun dried 
,unfired brick) 
masonry 

ΞΥΛΟΠΗΚΤΗ 
Timber framed masonry 

MOΡΦΗ  
ΔΟΜΗΣΗΣ 
(ΟΨΗ) 
Structural form 
(formation) 

ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ ΜΗ 
ΕΜΦΑΝΗΣ(ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΗ ) 
Plastered Rubble masonry 
ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ ΕΜΦΑΝΗΣ 
(ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ  
pointed rubble masonry 
-ΙΣΟΔΟΜΗ /ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗ 
isodomum/reticulated masonry 
ME ENAΛΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ 
ΛΙΘΩΝ-ΠΛΙΝΘΩΝ 
-banded masonry, opus mixtum 
-ΠΛΙΝΘΟΠΕΡΙΚΛΕΙΣΤΗ  
cloisonne 
-ΚΕΚΡΥΜΜΕΝΗΣ ΠΛΙΝΘΟΥ 
reccessed brick technique 
ΠΛΑΚΟΛΙΘΟΔΟΜΗ-ΞΗΡΟΛΙΘΙΑ 
Dry-stone masonry 
ΧΥΤΗ, ΛΙΘΟΔΕΜΑ ΚΑΛΟΥΠΩΤΟ 
Cast moulded masonry 

ΜΗ ΕΜΦΑΝΗΣ 
Plastered brick masonry 
ΠΛΕΚΤΗ ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΗ 
(ΕΜΦΑΝΗΣ) 
Pointed brick masonry 
ΜΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 
 With decorative patterns 

 -ΜΕ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΚΑΙ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΞΥΛΑ 
-ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΞΥΛΑ 
-with horizontal and vertical 
beams 
-with additional diagonal 
beams 

ΤΡΟΠΟΣ 
ΔΟΜΗΣΗΣ 

ΤΡΙΣΤΡΩΤΗ three-leaf 
ΔΙΣΤΡΩΤΗ   two-leaf 

Δρομικη  
 

ΜΠΑΤΙΚΗ 
ΔΡΟΜΙΚΗ 

ΔΡΟΜΙΚΗ 
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Structural 
method 
(Method of 
construction) 

ΜΟΝΗ         one-leaf 
 

ΜΠΑΤΙΚΗ 
header 
ΥΠΕΡΜΠΑΤΙΚΗ  
ΔΡΟΜΙΚΗ stretcher 
ΔΙΠΛΗ ΔΡΟΜΙΚΗ 

ΥΛΙΚΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
Materials of 
construction 

ΛΙΘΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ (hard stones) 
ΛΙΘΟΙ ΜΑΛΑΚΟΙ (soft, porous 
stones) 
ΑΝΑΜΙΚΤΟΙ mixed stone types 
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ  
(refer to stone type and quality if known)  
 
ΤΣΙΒΙΚΙΑ (ΛΙΘΙΝΑ-ΚΕΡΑΜΙΚΑ) 
ΚΟΝΙΑΜΑ ΔΟΜΗΣ: 
ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΙΑΜΑ 
ΜΕ ΚΟΝΙΑΜΑ ΙΣΧΝΟ 
ΠΗΛΟΚΟΝΙΑΜΑ, 
ΑΣΒΕΣΤΟΚΟΝΙΑΜΑ) 
ΜΕΤΡΙΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 
(ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΖΟΛΑΝΙΚΟ) 
 ΙΣΧΥΡΟ 
(ΤΣΙΜΕΝΤΟΑΣΒΕΣΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ) 
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ 
ΕΜΦΑΝΕΣ ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑ 
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΙΣΧΝΟ 
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΙΣΧΥΡΟ 
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ: 
-ΜΕ ΙΝΕΣ, ΤΡΙΧΕΣ, ΑΧΥΡΟ 
-ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ 

ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΠΛΙΝΘΟΙ 
ΣΚΑΦΩΤΟΙ 
ΔΙΑΤΡΗΤΟΙ  
ΧΥΤΟΙ (ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΙ) 
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΙ Η 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΚΟΝΙΑΜΑ ΔΟΜΗΣ 
ΙΣΧΝΟ(ΠΗΛΟΚΟΝΙΑΜΑ 
ΑΣΒΕΣΤΟΚΟΝΙΑΜΑ) 
ΘΗΡΑΙΚΟΑΣΒΕΣΤΟΚΟΝΙΑΜΑ 
(ΚΑΝΟΝΙΚΟ, ΜΕΤΡΙΑΣ ΑΝΤ) 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΑΣΒΕΣΤΟΚΟΝΙΑΜΑ  
(ΣΚΛΗΡΟ) 
 
 
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ 
ΕΜΦΑΝΕΣ ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑ 
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΙΣΧΝΟ 
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΙΣΧΥΡΟ 
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ: 
-ΜΕ ΙΝΕΣ, ΤΡΙΧΕΣ, ΑΧΥΡΟ 
-ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ 
ΨΗΦΙΔΩΤΟ 

ΠΛΙΘΕΣ ΜΕ ΑΧΥΡΟ 
Mud bricks with straw 
ΠΛΙΘΕΣ ΜΕ ΤΡΙΧΑ  
Mud brickw with hair 
 
 
 
ΚΟΝΙΑΜΑ ΔΟΜΗΣ 
ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΙΑΜΑ; 
ΚΟΝΙΑΜΑ ΙΣΧΝΟ 
(ΠΗΛΟΚΟΝΙΑΜΑ) 
 
 
 
 
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ 
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΑΠΟ 
ΓΥΨΟΚΟΝΙΑΜΑ  
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ  ΜΕ 
ΑΣΒΕΣΤΟΚΟΝΙΑΜΑ 
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ 
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ: 
 -ΜΕ ΙΝΕΣ, ΤΡΙΧΕΣ, 
ΑΧΥΡΟ 
-ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 

ΞΥΛΙΝΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ 
Wooden beams 
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ 
ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ 
(refer to wood type and quality if 
known)  
ΥΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ: 
ΜΙΚΡΟΙ ΛΙΘΟΙ - ΠΛΙΝΘΟΙ 
ΤΣΙΒΙΚΙΑ(ΛΙΘΙΝΑ-
ΚΕΡΑΜΙΚΑ) 
ΚΟΝΙΑΜΑ ΔΟΜΗΣ 
  ΜΕΤΡΙΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 
(ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΖΟΛΑΝΙΚΟ) 
 ΜΕ ΙΝΕΣ, ΤΡΙΧΕΣ,ΑΧΥΡΟ 
 
 
 
 
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ 
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΜΕ ΙΝΕΣ, 
ΤΡΙΧΕΣ  Η ΑΧΥΡΟ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ 
ΠΗΧΙΣΚΟΥΣ(ΜΠΑΓΔΑΤΙ) 
ΠΛΕΚΤΟ ΜΕ ΛΥΓΑΡΙΑ 
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ΨΗΦΙΔΩΤΟ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΔΙΑΤΟΜΗΣ 

ΠΑΧΟΣ ΕΩΣ 45 ΕΚ 
45-80 ΕΚ 
>80 ΕΚ 

ΠΑΧΟΣ ΕΩΣ 15 ΕΚ 
             15-30 ΕΚ 
              >30 ΕΚ 

ΠΑΧΟΣ ΕΩΣ 40 ΕΚ 
40-80 ΕΚ 
 

ΠΑΧΟΣ ΕΩΣ 1Ο ΕΚ 
             10-20 ΕΚ 
              >20 ΕΚ 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ-
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΟΝΟΙ ΛΙΘΟΙ: ΠΥΚΝΟΙ-ΑΡΑΙΟΙ-
ΚΑΘΟΛΟΥ 
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 
-ΞΥΛΟΔΕΣΙΕΣ 
-ΠΛΙΝΘΟΙ 
-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΡΑΒΔΟΙ, ΔΟΚΟΙ 
ΣΤΗΝ ΜΑΖΑ 
ΕΜΠΛΟΚΗ ΛΙΘΩΝ ΣΤΙΣ ΓΩΝΙΕΣ 
ΣΕΝΑΖ   
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ,ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΕΙΣ  
 
 

ΔΙΑΤΟΝΟΙ ΠΛΙΝΘΟΙ: ΠΥΚΝΟΙ-
ΑΡΑΙΟΙ-ΚΑΘΟΛΟΥ 
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 
(ΞΥΛΟΔΕΣΙΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 
ΛΑΜΕΣ) 
ΕΜΠΛΟΚΗ ΠΛΙΝΘΩΝ ΣΤΙΣ 
ΓΩΝΙΕΣ 
ΣΕΝΑΖ 
 

ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ 
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ 
ΖΩΝΕΣ 
 
 
 
 
 
  

ΜΕ ΕΝΤΟΡΜΙΕΣ 
ΜΕ ΚΑΡΦΙΑ 
ΜΕ ΒΙΔΕΣ 
ΜΕ ΛΑΜΕΣ 
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ 
ΤΟΙΧΟΥΣ: 

ΠΥΚΝΕΣ 
ΑΡΑΙΕΣ 
ΑΝΥΠΑΡΚΤΕΣ 

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤ
ΕΡΕΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 
 

ΜΑΝΔΥΕΣ 
ΑΝΘΡΑΚΟΥΦΑΣΜΑΤΑ 
ΑΝΑΚΤΙΣΕΙΣ 
ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΥΡΡΑΦΕΣ 
ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΜΑΖΑ 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΤΗΡΙΔΩΝ 
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ 
 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΛΑΜΕΣ 
ΣΦΗΝΩΣΗΣ ΑΡΜΩΝ 
ΜΑΝΔΥΕΣ 
ΑΝΘΡΑΚΟΥΦΑΣΜΑΤΑ 
ΑΝΑΚΤΙΣΕΙΣ 
ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 

ΑΝΑΚΤΙΣΕΙΣ 
ΝΕΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

ΤΟΠ. ΑΛΛΑΓΗ ΞΥΛΩΝ  
ΑΝΑΚΤΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΞΥΛΟΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 

ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚ. 
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ΒΛΑΒΕΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 
ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ ΛΙΘΩΝ 
ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ 
ΣΑΠΙΣΜΑ ΞΥΛΩΝ 
ΘΡΑΥΣΕΙΣ ΛΙΘΩΝ  
ΡΩΓΜΕΣ 
-ΤΡΙΧΟΕΙΔΕΙΣ 
-ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ 
- ΔΙΑΜΠΕΡΕΙΣ 
- ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ 
ΠΑΡΕΙΩΝ 
ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ: 
-ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ 
-ΚΑΘΙΖΗΣΗ 
-ΚΟΙΛΙΑΣΜΑ 
-ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ 
-ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΠΑΡΕΙΑΣ 
-ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ 
 

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 
ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ ΠΛΙΝΘΩΝ 
ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ 
ΣΑΠΙΣΜΑ ΞΥΛΩΝ 
ΘΡΑΥΣΕΙΣ ΠΛΙΝΘΩΝ  
ΡΩΓΜΕΣ 
-ΤΡΙΧΟΕΙΔΕΙΣ 
-ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ 
- ΔΙΑΜΠΕΡΕΙΣ 
- ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ 
ΠΑΡΕΙΩΝ 
ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ: 
-ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ 
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ 
-ΚΑΘΙΖΗΣΗ 
-ΚΟΙΛΙΑΣΜΑ 
-ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ 
-ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΠΑΡΕΙΑΣ 
-ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ 
 

ΔΙΑΒΡΩΣΗ 
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ 
ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ 
ΠΛΙΝΘΩΝ 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ: 
-ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ 
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ 
-ΚΑΘΙΖΗΣΗ 
-ΚΟΙΛΙΑΣΜΑ 
-ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ 
-ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ 
ΠΑΡΕΙΑΣ 
-ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ 
 

ΔΙΑΒΡΩΣΗ 
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ 
ΣΑΠΙΣΜΑ ΞΥΛΩΝ 
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΞΥΛΩΝ 
ΘΡΑΥΣΗ ΞΥΛΩΝ 
ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 
ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ 
ΡΩΓΜΕΣ ΤΡΙΧΟΕΙΔΕΙΣ 
ΡΩΓΜΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΕΥΡΟΥΣ 
ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ: 
-ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ 
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ 
-ΚΑΘΙΖΗΣΗ 
-ΚΟΙΛΙΑΣΜΑ 
-ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ 
-ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ  
 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕ
ΙΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Η ΣΚΙΤΣΟ 
ΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ 
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΟΡΟΦΟ 
ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ ΤΟΠΙΚΑ ΑΙΤΙΑ 
(ΥΓΡΑΣΙΑ, ΤΟΠΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ΚΛΠ) 
 

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Η 
ΣΚΙΤΣΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ Η ΣΚΙΤΣΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ 

ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 
ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ  
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Η 
ΣΚΙΤΣΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ 
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΕΠΙΠΕΔΑ Η ΚΕΚΛΙΜΕΝΑ) 

 
ΑΡΧΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ: 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ (ΜΕΣΟΠΑΤΩΜΑΤΑ, ΠΑΤΑΡΙΑ) 
ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ (ΣΤΕΓΕΣ, ΔΩΜΑΤΑ) 
 

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: σε καθε επίπεδο (όροφο) αντιστοιχεί η “πλάκα οροφης” του (οπως γινεται και με τους ξυλοτυπους) 

 ΛΙΘΟΔΟΜΗ ΟΠΤΟ 
ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ 

ΦΕΡΟΥΣΑ 
ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΦΕΡΟΥΣΑ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΑΠΛΗ Η 
ΣΥΜΜΙΚΤΗ  
Steel framework 
(simple-complex) 

ΜΟΡΦΗ 
ΔΟΜΗΣΗΣ 

ΣΤΑΥΡΟΘΌΛΙΟ ΒΥΖ. 
ΣΤΑΥΡΟΘΟΛΙΟ ΓΟΤΘ. 
ΦΟΥΡΝΙΚΟ 
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ ΘΟΛΟΣ 
ΗΜΙΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ ΘΟΛΟΣ 
ΕΠΕΞΟΧΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
ΣΚΑΦΟΕΙΔΗΣ ΘΟΛΟΣ 
ΤΡΟΥΛΟΣ ΕΠΙ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 

ΣΤΑΥΡΟΘΌΛΙΟ  
cross-vault,groin vault 
ΣΤΑΥΡΟΘΌΛΙΟ  ΜΕ 
ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ 
RIB VAULT 
ΘΟΛΟΣ 
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ 
cloister vault 
ΦΟΥΡΝΙΚΟ 
Calotte on pendentives, 
saucer dome 
ΑΣΠΙΔΑ ΕΠΙ ΛΟΦΙΩΝ 
Sail vault 
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ ΘΟΛΟΣ 
ring vault 
ΗΜΙΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ 
ΘΟΛΟΣ 

ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΤΩΜΑ ΚΑΙ  
 ΞΥΛΙΝΟ ΔΩΜΑ: 
Timber floor 
-ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ 
ΞΥΛΟΔΟΚΟΥΣ 
with parallel timber beams  
-ΜΕ ΕΣΧΑΡΑ  
ΞΥΛΟΔΟΚΩΝ (ΔΟΚΟΙ-
ΤΕΓΙΔΕΣ) 
two way timber grid 
ΞΥΛΙΝΗ ΣΤΕΓΗ ΜΕ 
ΖΕΥΚΤΑ 
roof with timber trusses 
-ΜΟΝΟΡΡΙΧΤΗ  
sloping roof 
-ΔΙΡΡΙΧΤΗ 
saddle roof 

ΑΠΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: 
ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΜΕΤ. 
ΦΕΡ.ΔΟΚΟΥΣ 
Grid with parallel steel 
beams  
ΜΕ ΕΣΧΑΡΑ ΜΕΤ.ΔΟΚΩΝ 
 (ΔΟΚΟΙ-ΤΕΓΙΔΕΣ) 
two- way grid with steel 
beams  
ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
Complex framework  
-ΜΕ ΔΑΠΕΔΟ ΑΠΟ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
Complex frame with steel 
beams and concrete plates 
-ΜΕ ΚΤΙΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ 



 37 

Half ring vault 
ΕΠΕΞΟΧΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
 
ΣΚΑΦΟΕΙΔΗΣ ΘΟΛΟΣ 
scafoid vault 
ΤΡΟΥΛΟΣ ΕΠΙ 
ΤΥΜΠΑΝΟΥ  
Pendentive Dome with 
cylindrical drum drum 
ΤΕΤΑΡΤΟΣΦΑΙΡΙΟ 
Conch, half-dome 

-ΤΕΡΑΡΡΙΧΤΗ 
hipped roof  
-ΤΡΙΡΡΙΧΤΗ 
roof with one hipped end 
 

Complex frame with steel 
beams and filling materials 
ΣΤΕΓΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 
ΖΕΥΚΤΑ 
roof with steel trusses 
 

ΤΡΟΠΟΣ 
ΔΟΜΗΣΗΣ 

ΛΑΞΕΥΤΟ ΙΣΟΔΟΜΟ 
ΜΕ ΠΛΑΚΟΛΙΘΟΥΣ 
ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ 
ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ 

ΔΡΟΜΙΚΗ 
ΔΙΠΛΗ ΔΡΟΜΙΚΗ 

-ΜΕ ΚΑΒΙΛΙΕΣ & 
ΕΝΤΟΡΜΙΕΣ  
/with mortice and tenon joint  
-ΚΑΡΦΩΤO 
with nails 
-ΒΙΔΩΤΟ 
with screws 
-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΟΜΒΩΝ 
bulldog joints,  

ΒΙΔΩΤΟ 
With screws 
ΠΡΙΤΣΙΝΩΤΟ 
 
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ 
welding 
ΜΕ ΚΤΙΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

ΥΛΙΚΑ 
ΚΑΤΑΣΚ 
ΕΥΗΣ 

ΛΙΘΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΛΑΞΕΥΤΟΙ 
ΛΙΘΟΙ ΜΑΛΑΚΟΙ ΛΑΞΕΥΤΟΙ 
ΠΛΑΚΟΛΙΘΟΙ 
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΑΝ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ  
ΛΙΘΟΙ ΑΝΑΜΙΚΤΟΙ ΜΕ 
ΠΛΙΝΘΟΥΣ 
ΚΟΝΙΑΜΑ ΔΟΜΗΣ: 
ΚΟΝΙΑΜΑ ΙΣΧΝΟ 

ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ 
ΠΛΙΝΘΟΙ 
ΣΚΑΦΩΤΟΙ 
ΔΙΑΤΡΗΤΟΙ  
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΙ Η 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
 
ΚΟΝΙΑΜΑ ΔΟΜΗΣ: 
ΚΟΝΙΑΜΑ ΙΣΧΝΟ 

 ΞΥΛΕΙΑ 
ΔΟΚΩΝ/ΖΕΥΚΤΩΝ 
timber of trusses 
   ΠΡΙΣΤΗ 
   ΠΕΛΕΚΗΤΗ 
   ΣΥΝΘΕΤΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗ 
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ 
ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ  
 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΔΟΚΟΙ : 
-ΑΠΟ ΜΟΡΦΟΣΙΔΗΡΟ 
- ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ 
-ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΠΤΥΧΩΤΕΣ 
ΚΑΙ ΣKYΡOΔEMA 
(ΠΛΑΚΕΣ ROBINSON) 
- ΤΕΓΙΔΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ  
-ΚΟΝΤΡΑΠΛΑΚΕ/ΤΕΓ. 
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(ΑΣΒΕΣΤΟΚΟΝΙΑΜΑ) 
ΘΗΡΑΙΚΟΑΣΒΕΣΤΟΚΟΝΙΑΜ
Α (ΚΑΝΟΝΙΚΟ, ΜΕΤΡΙΑΣ 
ΑΝΤΟΧΗΣ) 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΑΣΒΕΣΤΟ- 
ΚΟΝΙΑΜΑ (ΣΚΛΗΡΟ) 
 
 
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΕΣΩΡΡΑΧΙΟΥ. 
ΕΜΦΑΝΕΣ ΑΡΜΟΛΟΓ. 
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΙΣΧΝΟ 
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΙΣΧΥΡΟ 
ΕΠΙΧΡ. ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ 
ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ 
ΨΗΦΙΔΩΤΟ 
 
 
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ  ΑΝΩ ΕΠΙΦ. 
(ΔΑΠΕΔΟ) 
ΣΑΝΙΔΩΜΑ 
-ΜΟΝΟ 
-ΔΙΠΛΟ 
ΚΟΝΤΡΑΠΛΑΚΕ  
ΛΙΘΟΠΛΑΚΕΣ 
ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 
ΚΟΥΡΑΣΑΝΙ 
ΜΩΣΑΪΚΟ  
ΕΠΙΚΑΛ. ΑΝΩ ΕΠΙΦ (ΣΤΕΓΗ-
ΔΩΜΑ) 
ΚΕΡΑΜΩΣΗ: 

(ΑΣΒΕΣΤΟΚΟΝΙΑ) 
ΘΗΡΑΙΚΟΑΣΒΕΣΤΟΚΟΝΙ
ΑΜΑ (ΚΑΝΟΝΙΚΟ, 
ΜΕΤΡΙΑΣ ΝΤΟΧΗΣ) 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΑΣΒΕΣΤΟ- 
ΚΟΝΙΑΜΑ (ΣΚΛΗΡΟ) 
 
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΕΣΩΡ. 
ΕΜΦΑΝΕΣ ΑΡΜΟΛ. 
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΙΣΧΝΟ 
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΙΣΧΥΡΟ 
ΕΠΙΧΡ. ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ 
ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ 
ΨΗΦΙΔΩΤΟ 
 
 
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ  ΑΝΩ ΕΠΙΦ. 
(ΔΑΠΕΔΟ) 
ΣΑΝΙΔΩΜΑ 
-ΜΟΝΟ 
-ΔΙΠΛΟ 
ΚΟΝΤΡΑΠΛΑΚΕ  
ΛΙΘΟΠΛΑΚΕΣ 
ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 
ΚΟΥΡΑΣΑΝΙ 
ΜΩΣΑΪΚΟ  
 
ΕΠΙΚΑΛ. ΑΝΩ ΕΠΙΦ 
(ΣΤΕΓΗ-ΔΩΜΑ) 
ΚΕΡΑΜΩΣΗ: 

ΞΥΛΕΙΑ ΣΑΝΙΔΩΝ 
Planks,roof batten 
   ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ 
ΞΥΛΟΥ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ  
 
 
 
 
 
 
 
ΕΠΙΚΑΛ. ΚΑΤΩ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (ΟΡΟΦΗ) 
-ΣΑΝΙΔΩΜΑ 
-ΜΠΑΓΔΑΤΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΟ 
-ΜΠΑΓΔΑΤΙ ΜΕ 
ΟΡΟΦΟΓΡΑΦΙΑ 
-ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ 
-ΟΠΛ. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ 
 
ΕΠΙΚΑΛ. ΑΝΩ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (ΔΑΠΕΔΟ) 
ΣΑΝΙΔΩΜΑ 
-ΜΟΝΟ 
-ΔΙΠΛΟ 
ΚΟΝΤΡΑΠΛΑΚΕ  
 
ΕΠΙΚΑΛ. ΑΝΩ ΕΠΙΦ 
(ΣΤΕΓΗ- 
 
 

-ΚΤΙΣΤΟΙ ΘΟΛΙΣΚΟΙ 
-ΣΧΙΣΤΟΠΛΑΚΕΣ ΚΑΙ 
ΚΟΝΙΑΜΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 
-ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ 
 
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΚΑΤΩ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (ΟΡΟΦΗ) 
-ΣΑΝΙΔΩΜΑ 
-ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ 
-ΟΠΛ. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ 
 
 
 
 
 
ΕΠΙΚΑΛ. ΑΝΩ ΕΠΙΦ 
(ΔΑΠΕΔΟ) 
ΣΑΝΙΔΩΜΑ 
ΚΟΝΤΡΑΠΛΑΚΕ  
ΠΛΑΚΑΚΙΑ 
ΛΙΘΟΠΛΑΚΕΣ  
 
 
 
 
 
ΕΠΙΚΑΛ. ΑΝΩ 
ΕΠΙΦ.(ΣΤΕΓΗ /ΔΩΜΑ) 
ΚΕΡΑΜΩΣΗ:  
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 -ΔΕΤΗ/ΚΑΡΦΩΤΗ 
-ΚΟΛΥΜΒΗΤΗ. 
-ΗΜΙΚΟΛΥΜΒΗΤΗ 
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ Η 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ 
ΛΙΘΟΠΛΑΚΕΣ 
ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 
ΚΟΥΡΑΣΑΝΙ 
ΜΩΣΑΪΚΟ  
ΦΥΛΛΑ ΜΟΛΥΒΙΟΥ 
ΦΥΛΛΑ ΧΑΛΚΟΥ  
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΥΓΡΟΜ. 
ΧΑΛΙΚΙ/ΒΟΤΣΑΛΑ 
ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΓΙΛΟΧΩΜΑ   

 -ΔΕΤΗ/ΚΑΡΦΩΤΗ 
-ΚΟΛΥΜΒΗΤΗ. 
-ΗΜΙΚΟΛΥΜΒΗΤΗ 
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ Η 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ 
ΛΙΘΟΠΛΑΚΕΣ 
ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 
ΚΟΥΡΑΣΑΝΙ 
ΜΩΣΑΪΚΟ  
ΦΥΛΛΑ ΜΟΛΥΒΙΟΥ 
ΦΥΛΛΑ ΧΑΛΚΟΥ  
 
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΥΓΡΟΜ. 
ΧΑΛΙΚΙ/ΒΟΤΣΑΛΑ 
ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΓΙΛΟΧΩΜΑ 

 
ΕΠΙΚΑΛ. ΑΝΩ ΕΠΙΦ 
(ΔΩΜΑ) 
ΣΑΝΙΔΩΜΑ 
-ΜΟΝΟ 
-ΔΙΠΛΟ 
ΚΟΝΤΡΑΠΛΑΚΕ  
ΚΕΡΑΜΩΣΗ 
-ΚΟΛΥΜΒΗΤΗ 
-ΗΜΙΚΟΛΥΜΒΗΤΗ 
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ Η 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ 
ΛΙΘΟΠΛΑΚΕΣ 
ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 
ΦΥΛΛΑ ΜΟΛΥΒΙΟΥ 
ΦΥΛΛΑ ΧΑΛΚΟΥ  
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΥΓΡΟΜΟΝ. 
ΧΑΛΙΚΙ/ΒΟΤΣΑΛΑ 

-ΔΕΤΗ/ΚΑΡΦΩΤΗ 
-ΚΟΛΥΜΒΗΤΗ  
-ΗΜΙΚΟΛΥΜΒΗΤΗ  
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ Η 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ 
ΛΙΘΟΠΛΑΚΕΣ 
ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 
ΦΥΛΛΑ ΜΟΛΥΒΙΟΥ 
ΦΥΛΛΑ ΧΑΛΚΟΥ  
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΥΓΡΟΜΟΝ. 
ΧΑΛΙΚΙ/ΒΟΤΣΑΛΑ 
 

ΔΙΑΣΤΑ 
ΣΕΙΣ ΦΕΡ. 
ΔΙΑΤΟ 
ΜΗΣ 

ΕΩΣ 25  ΕΚ 
30-50 ΕΚ 
ΑΓΝΩΣΤΟ  

ΕΩΣ 20  ΕΚ 
20-40 ΕΚ 
ΑΓΝΩΣΤΟ 

ΕΩΣ 15 ΕΚ 
15-30 ΕΚ 

ΕΩΣ 22  ΕΚ 
22-40 ΕΚ 
ΑΓΝΩΣΤΟ 

ΥΛΙΚΟ 
ΠΛΗΡΩ 
ΣΗΣ 
ΚΕΝΩΝ 
 

ΙΣΧΥΡΟ ΚΟΝΙΑΜΑ 
ΜΠΑΖΩΜΑ ΜΕ ΛΙΘΟΔΕΜΑ 
ΧΑΛΑΡΟ ΜΠΑΖΩΜΑ 
ΜΕ ΚΑΝΑΤΙΑ 
ΜΕ ΧΑΛΙΚΙΑ 
ΕΛΑΦΡΟΜΠΕΤΟΝ 
ΠΕΡΛΙΤΗΣ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
ΑΦΡΩΔΗ ΜΟΝΩΤΙΚΑ  

ΙΣΧΥΡΟ ΚΟΝΙΑΜΑ 
ΜΠΑΖΩΜΑ ΜΕ 
ΛΙΘΟΔΕΜΑ 
ΧΑΛΑΡΟ ΜΠΑΖΩΜΑ 
ΜΕ ΚΑΝΑΤΙΑ 
ΜΕ ΧΑΛΙΚΙΑ 
ΕΛΑΦΡΟΜΠΕΤΟΝ 
ΠΕΡΛΙΤΗΣ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

ΦΥΚΙΑ 
ΧΩΜΑ 
ΑΦΡΩΔΗ ΜΟΝΩΤΙΚΑ 
ΥΛΙΚ. 

ΕΛΑΦΡΟΜΠΕΤΟΝ 
ΑΦΡΩΔΗ ΜΟΝΩΤΙΚΑ  
ΚΕΝΟ 



 40 

ΚΕΝΟ 
 
 

ΑΦΡΩΔΗ ΜΟΝΩΤΙΚΑ  
ΚΕΝΟ 

ΣΥΝΔΕ 
ΣΕΙΣ-
ΕΝΙΣΧΥ 
ΣΕΙΣ 

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 
(ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ) 
ΞΥΛΟΔΕΣΙΕΣ  
ΣΕΝΑΖ   
ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ 
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ /ΘΛΙΠΤΗΡΕΣ 
ΕΜΠΛΟΚΗ ΜΕ 
ΕΓΚΑΡΣΙΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ  
 
 
 
 
 
 
  

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 
(ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ) 
ΞΥΛΟΔΕΣΙΕΣ  
ΣΕΝΑΖ   
ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ 
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 
/ΘΛΙΠΤΗΡΕΣ 
ΕΜΠΛΟΚΗ ΜΕ 
ΕΓΚΑΡΣΙΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ 
 
 
 
 
 
 

ΕΔΡΑΣΗ ΔΟΚΩΝ ΣΕ: 
-ΠΡΟΕΞ.TOIXOY 
-ΦΟΥΡΟΥΣΙΑ 
- ΦΩΛΙΕΣ ΤΟΙΧΟΥ 
-ΞΥΛΙΝΗ ΔΟΚΟ 
-ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΔΟΚΟ 
-ΞΥΛ. Η ΜΕΤΑΛ. 
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 
-ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ 
ΞΥΛΟΔΕΣΙΕΣ ΤΟΙΧΟΥ 
ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΙΧΟ:  
-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΛΑΜΕΣ 
-ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΓΚΥΡΙΑ  
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ  
  

ΕΔΡΑΣΗ ΔΟΚΩΝ ΣΕ: 
-ΠΡΟΕΞ.TOIXOY 
-ΦΟΥΡΟΥΣΙΑ 
- ΦΩΛΙΕΣ ΤΟΙΧΟΥ 
-ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΔΟΚΟ 
-ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 
 
ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΙΧΟ:  
-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΛΑΜΕΣ 
-ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ  
-ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΓΚΥΡΙΑ  
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ  
 

ΜΕΤΑΓΕΝ. 
ΕΠΕΜΒΑΣ
ΕΙΣ 

ΕΝΕΜΑΤΑ 
ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΜΑΝΔΥΕΣ 
ΑΝΘΡΑΚΟΥΦΑΣΜΑΤΑ 
ΑΝΑΚΤΙΣΕΙΣ 
ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 
ΚΟΠΗ ΘΛΙΠΤΗΡΩΝ/ΕΛΚ. 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΛΑΜΕΣ 
ΣΦΗΝΩΣΗΣ ΑΡΜΩΝ 
ΜΑΝΔΥΕΣ 
ΑΝΘΡΑΚΟΥΦΑΣΜΑΤΑ 
ΑΝΑΚΤΙΣΕΙΣ 
ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 

ΤΟΠ. ΑΛΛΑΓΗ ΔΟΚΩΝ  
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΚΑΙ 
ΞΥΛΟΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 

   ΝΕΕΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ  
   ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΔΟΚΟΙ 
   ΑΛΛΑΓΗ ΔΑΠΕΔΩΝ 
   ΑΛΑΓΗ ΟΡΟΦΩΝ 

ΤΟΠ. ΑΛΛΑΓΗ ΔΟΚΩΝ  
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΜΒΩΝ 
ΝΕΕΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ  
ΝΕΕΣ ΜΕΤΑΛ. ΔΟΚΟΙ 
ΑΛΛΑΓΗ ΔΑΠΕΔΩΝ 
ΑΛΑΓΗ ΟΡΟΦΩΝ 
 

ΒΛΑΒΕΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 
ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ ΛΙΘΩΝ 
ΔΙΑΒΡΩΣΗ (ΟΞΕΙΔΩΣΗ) 
ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

ΔΙΑΒΡΩΣΗ 
ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 
ΑΠΟΣΑΘΡ.ΠΛΙΝΘΩΝ 
ΔΙΑΒΡΩΣΗ (ΟΞΕΙΔΩΣΗ) 

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΞΥΛΩΝ: 
-ΣΑΡΑΚΙ 
-ΜΥΚΗΤΕΣ 
-ΣΑΠΙΣΜΑ Φ. ΔΟΚΩΝ ΣΤΙΣ 

ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΔΟΚΩΝ: 
-ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
-ΣΤΙΣ ΕΔΡΑΣΕΙΣ 
-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 
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ΜΥΚΗΤΕΣ/ΣΑΡΑΚΙ 
/ΣΑΠΙΣΜΑ ΞΥΛΩΝ 
ΡΩΓΜΕΣ ΤΡΙΧΟΕΙΔΕΙΣ 
ΡΩΓΜΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΕΥΡΟΥΣ 
-ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΔΑ 
-ΣΤΑ ΑΚΡΑ  
 
ΡΩΓΜΕΣ ΔΙΑΜΠΕΡΕΙΣ  
ΟΛΙΣΘΗΣΗ-ΑΠΟΣΥΝΔ. 
ΘΟΛΙΤΩΝ  
ΘΡΑΥΣΕΙΣ ΘΟΛΙΤΩΝ  
 
ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ: 
 ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗ 
ΚΟΙΛΙΑΣΜΑ 
ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ, ΣΤΡΟΦΗ 
ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ 
 

ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 
ΣΑΠΙΣΜΑ ΞΥΛΩΝ ΔΑΠ. 
ΡΩΓΜΕΣ ΤΡΙΧΟΕΙΔΕΙΣ 
ΡΩΓΜΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΕΥΡΟΥΣ 
-ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΔΑ 
-ΣΤΑ ΑΚΡΑ  
ΡΩΓΜΕΣ ΔΙΑΜΠΕΡΕΙΣ  
ΟΛΙΣΘΗΣΗ –
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΠΛΙΝΘΩΝ  
ΘΡΑΥΣΕΙΣ ΠΛΙΝΘΩΝ 
 
 
ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ: 
 ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΘΙΖ. 
ΚΟΙΛΙΑΣΜΑ 
ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΟΠ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ, ΣΤΡΟΦΗ 
ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ 
 

ΕΔΡΑΣΕΙΣ 
 
ΘΡΑΥΣΗ ΔΟΚΩΝ  
ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΕΠΙΚΑΛΥ 
ΨΕΩΝ 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΩΝ: 
-ΚΑΜΨΗ  
-ΣΤΡΟΦΗ 
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ/ΟΛΙΣΘΗΣΗ 
 

ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 
 
ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ 
ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΩΝ: 
-ΚΑΜΨΗ  
-ΣΤΡΟΦΗ 
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ/ΟΛΙΣΘΗΣΗ 
 
 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΕ
ΡΕΣ ΕΠΙΣΗ 
ΜΑΝΣΕΙΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Η 
ΣΚΙΤΣΟ ΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ 
ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ 
ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΟΡΟΦΟ ΚΑΙ 
ΠΙΘΑΝΑ ΤΟΠΙΚΑ ΑΙΤΙΑ 
(ΥΓΡΑΣΙΑ, ΤΟΠΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ 
ΚΛΠ) 
 

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Η 
ΣΚΙΤΣΟ ΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ 
ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ 
ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΟΡΟΦΟ ΚΑΙ 
ΠΙΘΑΝΑ ΤΟΠΙΚΑ ΑΙΤΙΑ 
(ΥΓΡΑΣΙΑ, ΤΟΠΙΚΑ 
ΦΟΡΤΙΑ ΚΛΠ) 
 

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Η 
ΣΚΙΤΣΟ ΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ 
ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ 
ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΟΡΟΦΟ ΚΑΙ 
ΠΙΘΑΝΑ ΤΟΠΙΚΑ ΑΙΤΙΑ 
(ΥΓΡΑΣΙΑ, ΤΟΠΙΚΑ 
ΦΟΡΤΙΑ ΚΛΠ) 
 

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Η 
ΣΚΙΤΣΟ ΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ 
ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ 
ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΟΡΟΦΟ ΚΑΙ 
ΠΙΘΑΝΑ ΤΟΠΙΚΑ ΑΙΤΙΑ 
(ΥΓΡΑΣΙΑ, ΤΟΠΙΚΑ 
ΦΟΡΤΙΑ ΚΛΠ) 
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΕΠΙΠΕΔΑ Η ΚΕΚΛΙΜΕΝΑ) 
 
ΑΡΧΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ: 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΕΠΙΠΕΔΑ (ΜΕΣΟΠΑΤΩΜΑΤΑ, ΠΑΤΑΡΙΑ) 
ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ (ΣΤΕΓΕΣ, ΔΩΜΑΤΑ) 
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: σε καθε επίπεδο (όροφο) αντιστοιχεί η “πλάκα οροφης” του (οπως γινεται και με τους ξυλοτυπους 

 
 OΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

Reinforced concrete 
MOΡΦΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΛΑΚΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ: 

r.c slabs, floors 
-ΜΕ ΔΟΚΟΥΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 
with concrete beams 
-ΤΥΠΟΥ ΤΣΕΛΝΕΡ 
 
-ΔΙΑΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΤΟΥΒΛΑ 
 
-ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ 
prefabricated 
-ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΕΣ 
prestressed 
ΤΥΠΟΥ ROBINSON 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ:  
 
-ΧΥΤΟ ΜΕ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥΣ 
moulded 
-ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ 
shotcrete 
-ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ 
prefabricated 
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚ 
ΕΥΗΣ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  
Concrete  
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ  
ΟΠΛΙΣΜΟΣ: 
reinforcement 
-ΧΑΛΥΒΑΣ 
steel   
-ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ 
stainless steel 
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ 
Special additives 
ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ 
External coating: 
ΒΑΦΗ 
Paint 
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ 
plastering 

ΔΙΑΣΤΑ 
ΣΕΙΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ 
ΔΙΑΤΟ 
ΜΗΣ 

ΕΩΣ 15 ΕΚ 
15-30 
>30 

ΥΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩ 
ΣΗΣ ΚΕΝΩΝ 
 

ΦΕΛΙΖΟΛ ΚΛΠ ΑΦΡΩΔΗ ΜΟΝΩΤΙΚΑ  
 
ΤΟΥΒΛΑ 
 

ΣΥΝΔΕ 
ΣΕΙΣ-ΕΝΙΣΧΥ 
ΣΕΙΣ 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ: 
-ΕΔΡΑΣΗ  ΣΕ ΕΣΟΧΗ ΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ (ΕΚ ΚΑΤΑΣ  
-ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΦΩΛΙΕΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟ 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛ. ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ   

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ Ε  ΕΝΕΜΑΤΑ ΡΗΤΙΝΗΣ ΣΕ ΡΩΓΜΕΣ 
Resin grouting in fissures 
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ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ 
Local repairs with non shrinking cementitious mo  
ΜΑΝΔΥΕΣ ΕΚΤOΞΕΥΟΜΕΝΟΙ 
Shotcrete coats    
ΑΝΘΡΑΚΟΥΦΑΣΜΑΤΑ 
Carbon fibers 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Local repair of reinforcements 
ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ 
De-carbonization  
ΝΕΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 
Reconstruction  

ΒΛΑΒΕΣ ΡΩΓΜΕΣ 
cracks 
ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗ 
Carbonization  
ΔΙΑΒΡΩΣΗ: 
-ΤΟΠΙΚΑ ΣΕ ΟΠΛΙΣΜΟΥΣ 
local rust (corrosion) of steel bars 
-ΓΕΝΙΚΗ (ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ) 
extended deterioration 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΣΗ 
ΜΑΝΣΕΙΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Η ΣΚΙΤΣΟ ΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣ    
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΟΡΟΦΟ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝ     
ΤΟΠΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ) 



 45 

ΛΟΙΠΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 Θεμελιωση Ανοιγματα  υποστυλωματα Tοξοστοιχια-

κιονοστοιχια 
ΤΎΠΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ 

ΙΣΟΔΟΜΗ ΛΙΘΟΔΟΜΗ  
ΞΗΡΟΛΙΘΟΔΟΜΗ  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΞΥΛΙΝΩΝ 
ΠΑΣΣΑΛΩΝ: 
-ΠΛΕΓΜΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΜΕ 
ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΟΥΣ 
ΛΙΘΟΥΣ  
-ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑΚΟ   
ΠΑΣΣΑΛΟΙ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΟΠΛΟ 
 

ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΑ 
ΥΠΕΡΘΥΡΟ: 
-ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΟ 
-ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΞΟ (ΚΤΙΣΤΟ) 
-ΞΥΛΙΝΕΣ ΔΟΚΟΙ 
-ΜΙΚΤΟ 
-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΔΟΚΟΙ 
-ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  
ΤΟΞΩΤΑ: 
-ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΑ 
-ΟΞΥΚΟΡΥΦΑ 
-ΧΑΜΗΛΩΜΕΝΑ ΤΟΞΑ  
-ΕΠΕΞΟΧΙΚΑ  

ΠΑΡΕΙΕΣ 
-ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΟ ΚΤΙΣΙΜΟ 

ΜΕ ΓΩΝΙΟΛΙΘΟΥΣ 
-ΛΙΘΙΝΟ ΠΕΡΙΘΥΡΩΜΑ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  
ΠΛΑΙΣΙΟ ΞΥΛΙΝΟ 
ΜΕ ΚΟΥΦΩΜΑ 
ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΦΩΜΑ  
ΜΕ ΣΙΔΕΡΙΑ 

ΠΕΣΣΟΣ 
pier 
ΚΤΙΣΤΟΣ: 
-ΜΕ ΙΣΟΔΟΜΟΥΣ  
ΛΙΘΟΥΣ 
.ΜΕ ΓΩΝΙΟΛΙΘΟΥΣ 
-ΜΕ ΠΛΙΝΘΟΥΣ 
ΜΙΚΤΟΣ 
ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΟΣ 
ΣΤΥΛΟΣ-ΚΙΟΝΑΣ 
Column, pole 
ΞΥΛΙΝΟΣ 
Timber pole, log 
-ΠΕΛΕΚΗΤΟΣ 
wood pecked baulk 
- ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΣ, 
ΠΡΙΣΤΟΣ  
 sawn 
- ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 
 ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ 
Plaster coated 
ΛΙΘΙΝΟΣ : 
--ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟΣ 
-ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΟΣ 
-- ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 
 ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ 
-ΜΕ  ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ 

ΠΛΗΘΟΣ  
-ΣΤΥΛΩΝ 
-ΠΕΣΣΩΝ 
-ΚΙΟΝΩΝ 
 
ΤΡΟΠΟΣ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ  
ΕΠΙΣΤΥΛΙΑ: 
-ΛΙΘΙΝΑ 
-ΞΥΛΙΝΑ 
-ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 
ΑΠΟ ΟΠΛ. 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
ΤΟΞΑ:  
-ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΑ 
-ΟΞΥΚΟΡΥΦΑ 
-ΧΑΜΗΛΩΜΕΝΑ   
-ΕΠΕΞΟΧΙΚΑ 
-ΑΛΛΑ  
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-ΜΕ ΕΠΙΘΗΜΑ  
-ΜΕ ΒΑΣΗ  
 

     
ΕΔΑΦΟΣ 
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 

ΒΡΑΧΩΔΕΣ 
ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΟ 
ΒΡΑΧΩΔΕΣ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΜΕΝΟ 
ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ 
ΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΕΣ  
ΓΑΙΩΔΕΣ 
ΧΑΛΙΚΩΔΕΣ 
ΑΜΜΩΔΕΣ 
ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΥΔΑΤΙΝΟ 
ΟΡΙΖΟΝΤΑ 

   

ΤΡΟΠΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΛΙΘΟΔΕΜΑ ΜΕ 
ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΕΣ ΟΨΕΙΣ 
ΜΙΑΣ ΟΨΗΣ 
ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ 

ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΟ  
ΠΛΙΝΘΟΚΤΙΣΤΟ 
ΜΙΚΤΟ 
ΛΑΞΕΥΤΟ 

ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥΣ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ 
ΜΕ ΚΟΝΙΑΜΑ 
ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΟΥΣ 
 

 
ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΟ  
ΠΛΙΝΘΟΚΤΙΣΤΟ 
ΜΙΚΤΟ 
ΛΑΞΕΥΤΟ 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚ 
ΕΥΗΣ 

ΑΠΟ ΜΕΝΟΥ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ  
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΛΙΘΟΙ ΑΠΟ ΜΕΝΟΥ 
ΠΛΙΝΘΟΙ ΑΠΟ ΜΕΝΟΥ 
ΞΥΛΟΔΟΚΟΙ ΑΠΟ ΜΕΝΟΥ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΔΟΚΟΙ 
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

ΛΙΘΟΣ ΑΠΟ ΜΕΝΟΥ 
ΞΥΛΟ ΑΠΟ ΜΕΝΟΥ 
 
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 
ΑΣΒΕΣΤΟΘΗΡΑΙΚΟ- 
ΚΟΝΙΑΜΑ ΜΕ ΙΝΕΣ 

ΛΙΘΟΙ ΑΠΟ ΜΕΝΟΥ 
ΠΛΙΝΘΟΙ ΑΠΟ ΜΕΝΟΥ 
ΞΥΛΟΔΟΚΟΙ ΑΠΟ 
ΜΕΝΟΥ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 
ΔΟΚΟΙ 
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

ΔΙΑΣΤΑ ΠΑΧΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΟΜΗ , ΥΨΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
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ΣΕΙΣ ΦΕΡ. 
ΔΙΑΤΟ 
ΜΗΣ 

ΜΕΣΟ ΒΑΘΟΣ 
ΜΕΓΙΣΤΟ-ΕΛΑΧΙΣΤΟ 
ΒΑΘΟΣ  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΟΥΣ 
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ  

ΘΕΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ 
ΠΛΑΤΟΣ -ΥΨΟΣ 

ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΔΙΑΤΟΜΗΣ  

ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ, 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ , 
ΘΕΣΗ 

ΣΥΝΔΕ 
ΣΕΙΣ-ΕΝΙΣΧΥ 
ΣΕΙΣ 

ΜΕ ΕΓΑΡΣΙΕΣ ΔΟΚΟΥΣ 
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ  
ΕΜΠΛΟΚΗ ΛΙΘΩΝ ΣΤΙΣ 
ΓΩΝΙΕΣ/ΚΟΜΒΟΥΣ  
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 
 
 
ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΕΝΕΜΑΤΑ  
ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
-ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΕΣ 
-ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΕΣ  
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ 
ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ  
ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ 
ΠΑΣΣΑΛΟΙ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ  
ΑΓΚΥΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ 
-ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ 
ΝΤΡΑΙΝΑΖ 
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ  

ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΠΕΡΘΥΡΟΥ 
ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΙΑΖΩΜΑ  
ΤΟΙΧΟΠΟΙΊΑΣ 
ΚΑΛΕΣ-ΚΑΚΕΣ ΕΔΡΑΣΕΙΣ 
ΥΠΕΡΘΥΡΟΥ 
 
 
 
 
ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΝΕΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ 
ΚΤΙΣΙΜΟ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΑΛΛΑΓΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΥΠΕΡΘΥΡΟΥ 
 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΟΝ 
ΠΥΡΗΝΑ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΔΕΣΕΙΣ 
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 
(ΟΡΙΖ-
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΙ) 
 
ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΔΕΣΕΙΣ 
ΕΝΕΜΑΤΑ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ 
ΘΡΑΥΣΜΕΝΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΝΕΑ  
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΜΕ ΝΕΟ 
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ  
ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΟΝ 
ΠΥΡΗΝΑ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΔΕΣΕΙΣ 
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 
(ΟΡΙΖ-
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΙ) 
 
ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΕΝΕΜΑΤΑ 
ΚΤΙΣΙΜΟ ΚΕΝΩΝ 
ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΑΝΑΚΤΙΣΕΙΣ 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ 
ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΕΙΣ 
ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΕΙΣ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 
 

ΒΛΑΒΕΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗ  
ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗ 

ΡΩΓΜΕΣ  
-ΣΤΟ ΥΠΕΡΘΥΡΟ 

ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΑΠΟΤΜΗΣΕΙΣ 

ΡΩΓΜΕΣ 
ΘΡΑΥΣΕΙΣ , 
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ΟΛΙΣΘΗΣΗ 
ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ  

-ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΙΕΣ 
ΘΡΑΥΣΗ  
ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ  
ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ  
-ΞΥΛΟΥ 
-ΛΙΘΩΝ 
-ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 

ΔΙΑΜΠΕΡΕΙΣ 
ΡΩΓΜΕΣ 
ΚΟΜΜΟΙ 
ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ 
ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ 
ΣΠΟΝΔΥΛΩΝ 
ΣΤΡΟΦΗ 
ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ 
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟ 
ΛΟΙΠΑ ΦΕΡΟΝΤΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑΣΤΟΙΧΕΙΑ  
ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ  
 

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ 
ΤΟΞΟΛΙΘΩΝ  
ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ 
ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ 
ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ  
ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ  
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟ 
ΛΟΙΠΑ ΦΕΡΟΝΤΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ  
-ΞΥΛΟΥ 
-ΛΙΘΩΝ 
-ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΣΗ 
ΜΑΝΣΕΙΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Η 
ΣΚΙΤΣΟ ΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ 
ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ 
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ  ΘΕΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ ΤΟΠΙΚΑ 
ΑΙΤΙΑ (ΥΓΡΑΣΙΑ, ΤΟΠΙΚΑ 
ΦΟΡΤΙΑ ΚΛΠ) 
ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ  

ΑΡΧΙΚΟ Η 
ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ 
ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 
 
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Η 
ΣΚΙΤΣΟ ΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ 
ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ  
ΘΕΣΕΙΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ Η ΣΚΙΤΣΟ 
ΑΝΑΦΟΡΑ ΘΕΣΗΣ 
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 
ΛΟΙΠΑ ΦΕΡΟΝΤΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΟΦΟΥ  
 

ΕΛΕΥΘΕΡΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ Η ΣΚΙΤΣΟ 
ΑΝΑΦΟΡΑ ΘΕΣΗΣ 
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 
ΛΟΙΠΑ ΦΕΡΟΝΤΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΟΦΟΥ 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ environmental factors 
 
 
ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
Local Seismeicity  

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΑ 
/ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Hydrological/ 
climatological data 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ –ΕΥΡΥΤΕΡΟΙ 
ΕΔΑΦΙΚΟΙ 
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 
Geological data- 

ΛΟΙΠΟΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
Various environmental 
 factors 

ΓΕΙΤΟΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ-
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
Neigbouring (adjacent) 
structures 

ΖΩΝΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 
(I,II,III)  
Seismic Hazard Zone  
(I,II,III) 
KΟΝΤΙΝΟΤΕΡΟ 
ΣΕΙΣΜΙΚΟ ΡΗΓΜΑ 
Nearest tectonic crack 
 

ΥΨΗΛΟΣ 
ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ 
ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 
-High Water level 
-ΣΤΑΘΜΗ 
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩN 
rainfall intensity, 
annual rainfall 
-ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 
-floods 
-runoffs  
ΑΝΕΜΟΙ 
 -strong winds 
ΑΚΡΑΙΕΣ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ 
-extreme 
temperatures 
(high -low ) 
ΕΝΑΛΑΓΗ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ 
-alternation , 

ΧΤΙΣΜΕΝΟ ΣΕ: 
Built on: 
-ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ 
-Inclined soil 
-ΣΕ ΜΙΣΓΑΓΓΕΙΑ 
 meeting of glens 
-canyon 
ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ 
- area with landslides  
ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ 
ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ 
ΑΣΥΝΕΧΕΙΕΣ 
-area with geological 
discontinuities 
ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ  
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 
 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ 
ΡΥΠΟΙ 
Air pollution 
(refer to the type of pollutants and  
source producing them if known) 
-ΑΛΑΤΟΤΗΤΑ ...%  
-soluble salts  
(near the sea) 
(ΓΕΙΤΝΙΑΣΗ ΜΕ 
ΘΑΛΑΣΣΑ) 
-vicinity to the sea  
 

ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΠΑΡΟΜΟΙΑ 
ΚΤΙΡΙΑ: 
Contact with adjacent buildings: 
-ΜΕ ΑΡΜΟ 
-with intermediate joint 
-ΧΩΡΙΣ ΑΡΜΟ 
- without intermediate joint 
-ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ 
-lower 
-ΨΗΛΟΤΕΡΑ 
-higher 
-ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ (ΠΑΛΑΙΟΤ. 
ΦΑΣΗ) 
-older structures underneath 
(earlier phases of construction) 
-ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑΣ 
-with different stuctural 
systems 
-ΑΝΙΣΟΣΤΑΘΜΙΕΣ ΟΡΟΦΩΝ 
-with different floor levels 
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(varialbility) of 
temperature 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 
-humidity rate    % 

 

ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΜΙΚΡΟΖΩΝΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ 
 
 
ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ 
MONITORING; 
 
in situ monitoring 
installed 
(describe details) 

ΓΕΙΤΝΙΑΣΗ ΜΕ  
near : 
-ΚΟΙΤΗ ΠΟΤΑΜΟΥ 
-river bed 
-ΚΟΙΤΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ 
-stream (torrent) 
-ΑΙΓΙΑΛΟ 
-seashore (possibility of 
tsounami)  
ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΣΟΥΝΑΜΙ 
-ΕΛΟΣ  
swamp 
ΦΡΑΓΜΑ 
dam 

ΚΟΝΤΑ ΣΕ : 
Near: 
-ΣΕΙΣΜΙΚΟ ΡΗΓΜΑ 
 tectonic crack 
-ΣΠΗΛΑΙΑ 
-caves 
-ΛOIΠΑ ΕΓΚΟΙΛΑ 
-caverns, cavities 
-ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ 
-volcano 
 

ΧΗΜΙΚΟΙ ΡΥΠΟΙ 
ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΠΟΥ 
ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΧ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΟΝΤΑ 
Chemical  pollutants 
(refer to the source producing them 
if known) 

ΣΕ ΕΠΑΦΗ  ΜΕ ΟΓΚΩΔΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: 
Contact with volumnous 
structure: 
-ΤΕΙΧΟΣ 
castle, fortress 
-ΓΕΦΥΡΑ 
bridge 
-ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ 
aquaeduct 
-ΑΛΛΟ 
   

ΠΡΟΣΦΑΤΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ 
Recent earthquakes 

  ΠΗΓΕΣ ΔΟΝΗΣΕΩΝ 
Adjacent sources of 
tremors(vibrations) 
ΠΧ ΤΡΑΙΝΟ eg train 

ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΝΑΛΗΜΜΑ 
 
 ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΠΙΧΩΜΑ  
On landfill 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ 
ΠΑΛΙΟΤΕΡΟΥΣ 
ΣΕΙΣΜΟΥΣ 
information about 
past earthquakes 

  ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗ 
ΤΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ 
ΠΧ ΚΕΡΑΙΕΣ, ΠΥΛΩΝΕΣ ΔΕΗ 
Electromagnetic waves 
 
Radioactive waves 

ΚΟΝΤΑ ΣΕ /ΠΑΝΩ ΑΠΟ: 
Near/over: 
-ΜΕΤΡΟ,  
metroline, tube,subway 
-ΟΡΥΧΕΙΑ,  
mines 
-ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ  
 
Ακολουθεί πίνακας  σε μορφή  EXCEL  με αντιστοιχία των λοιπών Αγγλικών και 
Ελληνικών όρων που δεν είναι μεταφερμένοι στους προηγούμενους πίνακες. 



Βλάβες Damage

‐‐Ανερχόμενη υγρασία rising humidity

‐‐Ρωγμές στο υπέρθυρο cracked lintel

‐‐Ρωγμές στις παρειές cracked embrasure

‐Tοξοστοιχία‐κιονοστοιχία       arcade,  colonade

‐‐Αποσύνδεση από λοιπά φέροντα στοιχειά loss of connection (contact) with other bearing elements, disconnection

‐‐Παραμόρφωση έκτος επιπέδου deformation out of plane

‐‐Θραύσεις, μετατοπίσεις τοξόλιθων cracks, dislocations of voussoirs (springers)

‐Υποστυλώματα piers,columns

‐‐Αποσύνδεση από λοιπά φέροντα στοιχειά loss of connection (contact) with other bearing elements, disconnection

‐‐Διάβρωση υλικών erosion, deterioration, decay   of materials

‐‐Κομμοί flaws

‐‐Στροφή contortion, rotation

‐‐Σχετική μετατόπιση σπόνδυλων relevant dislocation of drums

‐‐Τοπικές αποτμήσεις local braking and loss of material (flaking)

Οριζόντια φέροντα στοιχεία horizontal bearing elements

‐Oπλισμένο σκυρόδεμα reinforced concrete

‐‐Διάχυτες dispersed,scattered

‐‐Διάβρωση corrosion, deterioration  of materials

‐‐‐γενική (αποσάθρωση) extended  desintegration (corrosion)

‐‐‐τοπικά σε οπλισμούς local rusting of  steel reinforcements

‐‐Ρωγμές cracks, fissures

‐Φθορές κεράμωσης damage or decay of  roof tiles

‐Φθορές λοιπών υλικών επικάλυψης damage or decay of  other covering materials

‐Φθορές μονωτικών υλικών decay  or damage to insulating materials

‐Οπτοπλινθοδομή baked brickwork

‐‐Διάχυτες dispersed,scattered

‐‐Παραμορφώσεις deformations, destortions

‐‐‐Απόκλιση, στροφή  inclination, rotation, twisting

‐‐‐διαφορική καθίζηση differential settlement, dislocation, subsidence, sinking

‐‐‐Κατάρρευση collapse

‐‐‐Σχετική μετατόπιση relevant dislocation, displacement

‐‐‐Κοίλιασμα buckling (curvature)

‐‐Ολίσθηση – αποσύνδεση πλίνθων sliding, disconnection, detachement, decollation? of bricks

‐‐Θραύσεις πλίνθων broken bricks

‐‐Ελκυστήρων broken ties

‐‐Ρωγμές μεγάλου εύρους broad, large width cracks

‐‐‐στα άκρα at the edges

‐‐‐στην κλείδα in the center, in the keystone

‐‐Ρωγμές διαμπερείς through cracks

‐‐Διάβρωση κονιαμάτων erosion, decay, desintegration (deterioration) of mortars

‐‐Διάβρωση (οξείδωση) corrosion , rust (of steel elements)

‐‐Αποσάθρωση πλίνθων erosion, decay, desintegration  of bricks

‐‐Ρωγμές τριχοειδείς hair cracks or fissures

‐‐Σάπισμα ξύλων δαπέδου rotting of floor timber elements

‐Φέρουσα Ξυλοκατασκευή Bearing timber structure

‐‐Διάχυτες dispersed,scattered

‐‐Τοπική κατάρρευση local collapse

‐‐Διάβρωση ξύλων rotting, decay of timber

‐‐‐μύκητες fungi

‐‐‐σάπισμα φ. δοκών στις εδράσεις rotting , decomposition of timber beams in sockets

‐‐‐σαράκι termites

‐‐Αποκόλληση επικαλύψεων detachement (dismantling) of covering materials

‐‐Παραμόρφωση δοκών distortion, deformation of timber beams

‐‐‐κάμψη bending

‐‐‐στροφή rotation, twisting 

‐‐Μετατόπιση / ολίσθηση displacement, dislocation, sliding

‐‐Θραύση δοκών rupture (breaking) of beams
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‐Μεταλλική φέρουσα κατασκευή Metallic bearing structure 

‐‐Διάχυτες dispersed,scattered

‐‐Οξείδωση δοκών corrosion , rusting of beams

‐‐‐καταστροφή συνδέσεων destruction of joints

‐‐‐στις εδράσεις  damages in joints at the edges

‐‐‐συνολική extended damages in joints

‐‐Μετατόπιση / ολίσθηση displacement, dislocation, sliding

‐‐Αποκόλληση επικαλύψεων detachement, (dismantling) of covering materials

‐‐Παραμόρφωση δοκών deformation, distortion of steel beams

‐‐‐στροφη rotation, twisting, contortion

‐‐‐καμψη bending

‐‐Τοπική κατάρρευση local collapse

‐Λιθοδομή Masonry

‐‐Διάχυτες dispersed,scattered

‐‐στην κλείδα (cracks) to the keystone

‐‐Παραμορφώσεις deformations , distortions

‐‐‐Απόκλιση, στροφή inclination, rotation, tortion

‐‐‐διαφορική καθίζηση differential settlement, dislocation, subsidence, sinking

‐‐‐Κατάρρευση collapse

‐‐‐Σχετική μετατόπιση relevant dislocation, displacement

‐‐‐Κοίλιασμα buckling (curvature)

‐‐Ολίσθηση ‐ αποσύνδεση Θολιτών sliding, detachement of, dislocation of voussoirs

‐‐Μύκητες / σαράκι / σάπισμα ξύλων fungi/termites/decay of wooden elements

‐‐Θραύσεις θολιτών cracked voussoirs, (springers)

‐‐Ρωγμές μεγάλου εύρους large width  cracks

‐‐Ρωγμές διαμπερείς through cracks

‐‐Διάβρωση κονιαμάτων erosion, desintegration, decay of mortars

‐‐στα άκρα at the end, at the edge 

‐‐Ρωγμές τριχοειδείς hair crack or fissures

‐‐Διάβρωση (οξείδωση) ελκυστήρων corrosion of ties (tendons)

‐‐Αποσάθρωση λίθων erosion, decay, desintegration of stones

Επικάλυψη άνω επιφάνειας ‐ δάπεδο (Οριζόντια Λιδοθομή ‐ Οπτοπλινθοδομή)

Κεραμικές πλάκες ceramic slabs

Κοντραπλακέ plywood

Κουρασάνι crushed tile mortar

Λιθόπλακες stone slabs

Μωσαϊκό ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟ  concrete floor

Σανίδωμα διπλό timber floor with two layers of planks

Σανίδωμα μονό timber floor with planks

Δεν εφαρμόζεται

Χωρίς

Δεν γνωρίζω

Επικάλυψη άνω επιφάνειας ‐ δάπεδο (Οριζόντια Μεταλλική)

Κοντραπλακέ plywood

Λιθόπλακες stone slabs

Πλακάκια tiles

Σανίδωμα timber planks

Δεν εφαρμόζεται

Χωρίς

Δεν γνωρίζω

Επικάλυψη άνω επιφάνειας ‐ δάπεδο (Οριζόντια Ξυλοκατασκευή)

Σανίδωμα μονό timber floor with  one layer of planks

Σανίδωμα διπλό timber floor with  two layers of planks
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Κοντραπλακέ plywood

Δεν εφαρμόζεται

Χωρίς

Δεν γνωρίζω

Επικάλυψη άνω επιφάνειας ‐ στέγη, δώμα (Οριζόντια Λιδοθομή ‐ Οπτοπλινθοδομή)

Ειδικό αργιλόχωμα packed earth flooring

Κεραμικές πλάκες ceramic slabs

Κεράμωση δετή/καρφωτή ceramic roof tiles without binding mortar

Κεράμωση ημικολυμβητή KATARGHSH

Κεράμωση κολυμβητή ceramic roof tiles with binding mortar

Κουρασάνι crushed tile mortar

Λιθόπλακες stone slabs

Μεμβράνες υγρομ. insulating membranes

Μωσαϊκό ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟ  concrete floor

Φύλλα μολυβιού lead covered roof

Φύλλα χαλκού copper covered roof

Χαλίκι/βότσαλα gravel

Δεν εφαρμόζεται

Χωρίς

Δεν γνωρίζω

Επικάλυψη άνω επιφάνειας ‐ στέγη, δώμα (Οριζόντια Μεταλλική)

Κεραμικές πλάκες ceramic slabs

Κεράμωση δετή/καρφωτη ceramic roof tiles without binding mortar

Κεράμωση ημικολυμβητήKATARGHSH

Κεράμωση κολυμβητή mortar binded  ceramic roof tiles

Λιθόπλακες stone slabs

Μεμβρανες υγρομον. insulating membranes

Φύλλα μολυβιού lead covered roof

Φύλλα χαλκού copper covered roof

Χαλίκι / βότσαλα gravel

Δεν εφαρμόζεται

Χωρίς

Δεν γνωρίζω

Επικάλυψη άνω επιφάνειας ‐ στέγη, δώμα (Οριζόντια Ξυλοκατασκευή)

Κεραμικές πλάκες ceramic slabs

Κεράμωση δετή/καρφωτη ceramic roof tiles without binding mortar

Κεράμωση κολυμβητή mortar binded  ceramic roof tiles

Κοντραπλακέ plywood

Πλακόστρωτο paved floor, pavement

Λιθόπλακες stone slabs

Μεμβρανες υγρομον. insulating membranes

Σανίδωμα διπλό  flooring with planks

Σανίδωμα μονό double flooring with planks

Φύλλα μολυβιού lead covered roof

Φύλλα χαλκού copper covered roof

Χαλίκι / βότσαλα gravel

Δεν εφαρμόζεται

Χωρίς

Δεν γνωρίζω

Επικάλυψη εσωρραχίου (Οριζόντια Λιδοθομή ‐ Οπτοπλινθοδομή)

Εμφανές αρμολογ. careful surface pointing 

Επίχρισμα ισχνό low strength rendering or plastering   (lime‐mortar)

Επίχρισμα ισχυρό

high strength  rendering or plastering (hydraulic mortar, cementιcious  or  

pozzolanic )

Επίχρισμα οπλισμένο reinforced mortar rendering or plastering
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Τοιχογραφία mural painting or frescoes

Ψηφιδωτό mosaic

Δεν εφαρμόζεται

Χωρίς

Δεν γνωρίζω

Επικάλυψη κάτω επιφάνειας ‐ οροφή (Οριζόντια Μεταλλική)

Γυψοσανίδα gypsum panel

Οπλισμένο επίχρισμα reinforced mortar plastering

Σανίδωμα timber planks

Δεν εφαρμόζεται

Χωρίς

Δεν γνωρίζω

Επικάλυψη κάτω επιφάνειας ‐ οροφή (Οριζόντια Ξυλοκατασκευή)

Γυψοσανίδα gypsum panel

Μπαγδάτι επιχρισμένο bagdati

Μπαγδάτι με οροφογραφία "bagdati" with roof painting

Οπλισμένο επίχρισμα reinforced mortar plastering or rendering 

Σανίδωμα timber planks

Δεν εφαρμόζεται

Χωρίς

Δεν γνωρίζω

Κονίαμα Δόμησης (Οριζόντια Λιδοθομή ‐ Οπτοπλινθοδομή)

Κονίαμα ισχνό (ασβεστοκονίαμα) low strength mortar (lime mortar)
Θηραικοασβεστοκονίαμα (κανονικό, μέτριας αντοχlime-pozzolanic mortar (regural, medium strength)

Τσιμεντοασβεστoκονίαμα (σκληρό) cement‐pozzolanic mortar (hard mortar, or high strength mortar)

Χωρίς

Δεν γνωρίζω

Μεταγενέστερες επεμβάσεις (Tοξοστοιχία‐κιονοστοιχία)

Ενέματα grouting

Τοπικές ανακτίσεις local reconstruction or rebuilding

Υποθεμελίωση underpinning

Επαναφορές παραμόρφωσης   reinstatement of deformation

Καταρρεύσεις collapses

Κτίσιμο κενών building between gaps

Τοπικές ανακτήσεις local reconstruction or rebuilding

Τοποθέτηση ελκυστήρων application  of ties

Υποστυλώσεις proping, shoring

Χωρίς

Δεν εφαρμόζεται

Δεν γνωρίζω

Μεταγενέστερες επεμβάσεις (Ανοίγματα)

Αλλαγή η ενίσχυση υπέρθυρου replacing or reinforcrment of lintel

Τοπικές ανακτίσεις local rebuilding

Υποθεμελίωση underpinning

Κτίσιμο υπάρχοντος κενού filling gap with building

Μετατροπή διαστάσεων changing  of dimensions

Νέα διάνοιξη construction of  of new opening

Χωρίς

Δεν εφαρμόζεται

Δεν γνωρίζω

Μεταγενέστερες επεμβάσεις (Θεμελίωση)
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Αγκύρια εδάφους anchoring 

Τοπικές ανακτίσεις local rebuilding

Υποθεμελίωση underpinning

Αγκύρια συρραφής  stitching  anchors 

Αποστράγγιση drainage

Ελκυστήρες tie‐rods/ tendons, ties and struts 

Υδραυλικά Ενέματα hydraulic grouting

Πάσσαλοι σκυροδέματος reinforced concrete piles

Περιμετρικό ντρενάζ perimetric (tangential) drainage

Πλευρικές ενισχύσεις αμφίπλευρες double side lateral reinforcements

Πλευρικές ενισχύσεις μονόπλευρες single side lateral reinforcements

Χωρίς

Δεν εφαρμόζεται

Δεν γνωρίζω

Μεταγενέστερες επεμβάσεις (Λιθοδομή)

Αγκύρια στην μάζα anchoring

Ανακτίσεις rebuilding

Ανθρακουφάσματα carbon fiber mesh

Κλειδιά συρραφής stitching

Μανδύες jacketing

Μεταλλικές συρραφές steel stitching

Προσθήκη αντηρίδων addition of buttresses

Χωρίς

Δεν εφαρμόζεται

Δεν γνωρίζω

Μεταγενέστερες επεμβάσεις (Ξυλόπηκτη) timber framed wall

Τοπική αλλαγή ξύλων partial replacement of timber elements

Ανακτίσεις περιοχών πληρώσεως rebuilding of filling areas

Ενίσχυση ξυλοσυνδέσεων reinforcement of timber joints

Ολική ανακατασκευή total reconstruction

Χωρίς

Δεν εφαρμόζεται

Δεν γνωρίζω

Μεταγενέστερες επεμβάσεις (Οπτοπλινθοδομή)

Μεταλλικές λάμες σφήνωσης αρμών steel plates for the  reinforcement of  joints 

Μανδύες jacketing

Ανθρακουφάσματα carbon fibers mesh

Ανακτίσεις  rebuilding

Κλειδιά συρραφής stitches

Χωρίς

Δεν εφαρμόζεται

Δεν γνωρίζω

Μεταγενέστερες επεμβάσεις (Οριζόντια Λιδοθομή)

Ανακτήσεις rebuilding

Αναστηλώσεις restoration

Ανθρακοϋφάσματα carbon fibers mesh

Ενέματα   grouting 

Κλειδιά συρραφής stitches

Κοπή θλιπτήρων/ελκ. cutting of removement or destruction of ties and struts

Μανδύες jacketing

Χωρίς

Δεν εφαρμόζεται

Δεν γνωρίζω

Μεταγενέστερες επεμβάσεις (Οριζόντια Μεταλλική)
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Αλλαγή δαπέδων changing/ or replacement of floor coverings

Αλλαγή ορoφών changing/or replacement of roof coverings

Ενίσχυση δοκών και κόμβων reinforcement of beams and joints

Νέες αγκυρώσεις new anchoring

Νέες μεταλλικές δοκοί new metal beams

Τοπική αλλαγή δοκών partial, local replacement of metal beams

Χωρίς

Δεν εφαρμόζεται

Δεν γνωρίζω

Μεταγενέστερες επεμβάσεις (Οριζόντια Ξυλοκατασκευή)

Αλλαγή δαπέδων changing/ or replacement of floor coverings

Αλλαγή ορόφων changing/or replacement of roof coverings

Ενίσχυση δοκών και ξυλοσυνδέσεων reinforcement of wooden beams and joints

Μεταλλικές δοκοί additional metal beams

Νέες ακυρώσεις new anchorages

Τοπική αλλαγή δοκών local replacement of timber or metallic  beams

Χωρίς

Δεν εφαρμόζεται

Δεν γνωρίζω

Μεταγενέστερες επεμβάσεις (Οριζόντια Οπτοπλινθοδομή)

Ανακτήσεις rebuilding

Ανθρακοϋφάσματα carbon fibers mesh

Κλειδιά συρραφής stitches

Μανδύες jacketing

Μεταλλικές λάμες σφήνωσης αρμών steel plates for the  reinforcement of  joints 

Χωρίς

Δεν εφαρμόζεται

Δεν γνωρίζω

Μεταγενέστερες επεμβάσεις (Οριζόντια Σκυρόδεμα)

Αναστολείς ενανθράκωσης carbonization inhibitors

Ανθρακοϋφάσματα carbon fibers mesh

Ενέματα ρητίνης σε ρωγμές resin grouting in cracks

Επισκευή οπλισμού repair of steel rods

Μανδύες εκτοξευόμενοι shotcrete "coats"

Νέες πλάκες new concrete slabs

Πατητή τσιμεντοκονία plastering with cementicious mortar

Τοπικές επισκευές με τσιμεντοκονίαμα local repairs with non shrinking cementicious mortar

Χωρίς

Δεν εφαρμόζεται

Δεν γνωρίζω

Μεταγενέστερες επεμβάσεις (Υποστυλώματα)

Αντικαταστάσεις τεμαχίων με νέα replacement by new elements

Τοπικές ανακτίσεις local reconstruction

Υποθεμελίωση strengthening of foundations

Αντικατάσταση με νέο υποστύλωμα total replacement with new pier

Υδραυλικά Ενέματα hydraulic  grouting

Κατάρρευση collapse

Περιδέσεις  bandaging (cofinement)

Συγκολλήσεις glueing, sticking together

Συμπληρώσεις θραυσμένων περιοχών addition of broken parts

Χωρίς

Δεν εφαρμόζεται

Δεν γνωρίζω

Μεταγενέστερες επεμβάσεις (Ωμοπλινθοδομή)
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Ανακτίσεις rebuilding

Νέα επιχρίσματα replastering

Χωρίς

Δεν εφαρμόζεται

Δεν γνωρίζω

Μορφή δόμησης (Ξυλόπηκτη) timber framed system

Με κατακόρυφα και οριζόντια ξύλα with vertical and horizontal beams

Και με διαγώνια ξύλα with additional diagonal elements

Δεν γνωρίζω

Μορφή δόμησης (Οπτοπλινθοδομή) brickwork

Με διακοσμητικά σχέδια with decorative patterns

Μη εμφανής plastered brick masonry

Πλεκτή επιμελημένη (εμφανής) pointed brick masonry

Δεν γνωρίζω

Μορφή Δόμησης (Οριζόντια Λιδοθομή ‐ Οπτοπλινθοδομή)

Επεξοχικό σύστημα katarghsh

Ημικυλινδρικός θόλος ring vault or barrel vault 

Κυλινδρικός θόλος  half ring  vault (kati den paei kala leme kylindriko ;h hmikylindriko ??)

Σκαφοειδής θόλος scafoid vault

Ασπίδα επί λοφίων να προστεθει sail vault

Σταυροθόλιο cross‐vault, groin vault

Σταυροθόλιο με νευρώσεις rib vault

Τρούλος επί τυμπάνου dome on a drum (cylindrical or other)

Φουρνικό saucer dome, calotte on pendentives

Τεταρτοσφαίριο να προστεθει conch, half dome

Σφαρικό τρίγωνο pendentive

Ημιχώνιο να προστεθει Squinch

Δεν γνωρίζω

Μορφή Δόμησης (Οριζόντια Μεταλλική)

Απλή κατασκευή με εσχάρα μετ. δοκών (δοκοί‐τεγί two‐way grid with steel beams

Απλή κατασκευή με παράλληλες μετ. φερ.δοκούς grid with parallel steel beams

Σύμμικτη κατασκευή με δάπεδο από σκυρόδεμα composite framework with steel beams and concrete slabs

Σύμμικτη κατασκευή με κτιστά στοιχεία πληρώσεωcomposite framework with steel beams and intermediate fillings

Μεταλλική στέγη roof with steel trusses

Δεν γνωρίζω

Μορφή Δόμησης (Οριζόντια Ξυλοκατασκευή)

Ξύλινη στέγη με ζευκτά δίρριχτη saddle roof with timber trusses

Ξύλινη στέγη με ζευκτά μονόριχτη sloping roof with timber trusses

Ξύλινη στέγη με ζευκτά τρίριχτη να προστεθει roof with one hipped end

Ξύλινη στέγη με ζευκτά τετράριχτη hipped roof with timber trusses

Ξύλινο πάτωμα και ξύλινο δώμα με εσχάρα ξυλοδοκών (δοκοί ‐ τεγίδες)

 floor with two way timber grid

Ξύλινο πάτωμα και ξύλινο δώμα με παράλληλες ξυλοδοκούς

floor with parallel timber beams

Δεν γνωρίζω

Μορφή Δόμησης (Οριζόντια Σκυρόδεμα)

Διαδοκιδωτές με ενδιάμεσα τούβλα Ribbed slab with bricks

Με δοκούς σκυροδέματος reinforced concrete floor with beams

Προεντεταμένες prestressed concrete floor

Προκατασκευασμένες  prefabricated reinforced concrete

Τυπου Robinson robinson slab

Τύπου τσέλνερ Ribbed slab (or Zoellner slab)
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Δεν γνωρίζω Ribbed slab (or Zoellner slab)

Στοιχεία γεφύρωσης (Οριζόντια Μεταλλική)

Λαμαρίνες πτυχωτές και σκυρόδεμα (πλάκες robinsrobinson slab

Ειδικά κεραμικά στοιχειά γεφύρωσης να καταργηθεί

Κοντραπλακέ/τεγ. plywood on purlins

Κτιστοί θολίσκοι elliptical brick vaults

Σχιστόπλακες και κονίαμα πλήρωσης stone slabs and filling mortar

Τεγίδες ξύλινες timber beams

Δεν γνωρίζω

Συνδέσεις ‐ Ενισχύσεις (Tοξοστοιχία‐κιονοστοιχία)

Ελκυστήρες (οριζόντιοι‐κατακόρυφοι)  (horisontal vertical) tie‐rods 

Μεταλλικές περιδέσεις steel bandages

Μεταλλικοί σύνδεσμοι στον πυρήνα steel rods in the core

Χωρίς

Δεν εφαρμόζεται

Δεν γνωρίζω

Συνδέσεις ‐ Ενισχύσεις (Ανοίγματα)

Σύνδεση υπέρθυρου με οριζόντιο διάζωμα τοιχου connection of lintel with horisontal chainage of wall

Χωρίς

Δεν εφαρμόζεται

Δεν γνωρίζω

Συνδέσεις ‐ Ενισχύσεις (Θεμελίωση)

Εμπλοκή λίθων στις γωνίες/κόμβους interlocking of stones in the corners

Ενισχυτικές ζώνες reinforcing belts, ribs

Με συνδετήριες δοκούς θεμελίωσης foundation with strap  beams

Σκυρόδεμα εξυγίανσης  concrete base

Χωρίς

Δεν εφαρμόζεται

Δεν γνωρίζω

Συνδέσεις ‐ Ενισχύσεις (Οριζόντια Λιδοθομή ‐ Οπτοπλινθοδομή)

Ελκυστήρες / θλιπτήρες tie‐rods or tendons/ struts

Εμπλοκή με εγκάρσιους τοίχους interlocking ‐connection with adjacent walls

Ενισχυτικές ζώνες (νευρώσεις) reinforcing belts, ribs

Ξυλοδεσιές timber  reinforcements  

Περίσφιγξη confinement (post‐tensioning), bandaging

Σενάζ chainnage

Χωρίς

Δεν εφαρμόζεται

Δεν γνωρίζω

Συνδέσεις ‐ Ενισχύσεις (Οριζόντια Μεταλλική)

Έδραση δοκών σε μεταλλικά υποστυλώματα beams supported on steel columns

Έδραση δοκών σε μεταλλική δοκό beams sypported on steel horizontal beam

Έδραση δοκών σε προεξοχή τοίχου beams supported on wall projection 

Έδραση δοκών σε φουρούσια beams supported on corbels 

Έδραση δοκών σε φωλιές τοίχου beams supported in wall sockets  

Αγκυρώσεις με τοίχο μεταλλικές λάμες connection  to wall with steel bars /plates

Αγκυρώσεις με τοίχο μηχανικά αγκύρια connection  to wall with steel anchors  

Ελκυστήρες tie‐rods, tendons

Χωρίς

Δεν εφαρμόζεται

Δεν γνωρίζω
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Συνδέσεις ‐ Ενισχύσεις (Οριζόντια Ξυλοκατασκευή)

Έδραση δοκών σε μεταλλική δοκό beams supported on steel beam

Έδραση δοκών σε ξύλινα ή μεταλλικά υποστυλώμαbeams supported on steel columns or timber poles

Έδραση δοκών σε ξύλινη δοκό beams supported on timber beam

Έδραση δοκών σε προεξοχή τοίχου beams supported on wall projection 

Έδραση δοκών σε σύνδεση με ξυλοδεσιές τοίχου beams connected with timber reinforcements 

Έδραση δοκών σε φουρούσια beams supported on corbels 

Ακυρώσεις με τοίχο μεταλλικές λάμες connection  to wall with steel bars 

Έδραση δοκών σε φωλιές τοίχου beams supported in wall sockets  

Ακυρώσεις με τοίχο μηχανικά αγκύρια connection  to wall with steel anchors  

Ελκυστήρες tie‐rods, tendons

Χωρίς

Δεν εφαρμόζεται

Δεν γνωρίζω

Συνδέσεις ‐ Ενισχύσεις (Οριζόντια Σκυρόδεμα)

Σύνδεση με τοιχοποιίες ‐ έδραση σε εσοχή του τοίχconcrete floors supported on wall projection  

Σύνδεση με τοιχοποιίες ‐ σύνδεση με φωλιές σε τοίconcrete floors supported in wall sockets  

Σύνδεση με μεταλλικές αγκυρώσεις connection  to wall with steel anchors  

Χωρίς

Δεν εφαρμόζεται

Δεν γνωρίζω

Συνδέσεις ‐ Ενισχύσεις (Υποστυλώματα)

Ελκυστήρες (οριζόντιοι‐κατακόρυφοι) tie‐rods (horisontal ‐vertical)

Μεταλλικές περιδέσεις steel bandages

Μεταλλικοί σύνδεσμοι στον πυρήνα connecting with steel clamps or dowels

Χωρίς

Δεν εφαρμόζεται

Δεν γνωρίζω

Τρόπος δόμησης (Tοξοστοιχία‐κιονοστοιχία)

Λαξευτό ashlar masonry (worked with hewn stones)

Αργολιθοδομή Rubble masonry

Λιθόκτιστο stone masonry

Εν ξηρώ without binding mortar

Θεμελιολωρίδα foundation strip beam

Μανδύες reinforcement juckets "coats" 

Μεικτό complex, mixed

Πάσσαλοι piles

Χυτοί moulded

Πλινθόκτιστο brick masonry

Δεν γνωρίζω

Τρόπος δόμησης (Ανοίγματα)

Λαξευτό ashlar (worked) stones

Λιθόκτιστο stone masonry

Μεικτό complex, mixed

Πλινθόκτιστο brick masonry

Δεν γνωρίζω

Τρόπος δόμησης (Θεμελίωση)

Λιθοδομή stone masonry

‐διάτρηση και χύτευση πασσάλων Cast-in-Situ piles
‐δυο όψεων in both sides

‐έμπηξη πασσάλων pile driving

‐μιας όψης in one aide
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Λιθόδεμα με αδιαμόρφωτες όψεις cast moulded masonry 

Ενίσχυση (οπλισμένο σκυρόδεμα) reinforced concrete

Δεν γνωρίζω

Τρόπος Δόμησης (Οριζόντια Λιδοθομή)

Λαξευτό ισόδομο isodomum/reticulated masonry

Με πλακόλιθους with stoneslabs

Με χρήση ξυλότυπου using  formwork/ centering

Χωρίς χρήση ξυλότυπου without formwork/centering

Δεν γνωρίζω

Τρόπος Δόμησης (Οριζόντια Μεταλλική)

Βιδωτό screwed

Με ηλεκτροκόλληση welded

Με κτιστά στοιχεία with built elements in‐between

Πριτσινωτό riveted

Δεν γνωρίζω

Τρόπος Δόμησης (Οριζόντια Ξυλοκατασκευή)

Με καβίλιες with woodpegs/deckdowels

Με  εντορμίες with mortice and tenon joints

Καρφωτό with nails

Βιδωτό with screws

Μεταλλικές ενισχύσεις κόμβων with steel plate connections 

Δεν γνωρίζω

Τρόπος Δόμησης (Οριζόντια Οπτοπλινθοδομή)

Δρομική stretcher

Διπλή δρομική double stretcher

Δεν γνωρίζω

Τρόπος Δόμησης (Οριζόντια Σκυρόδεμα)

Οπλισμένο σκυρόδεμα εκτοξευόμενο reinforced shotcrete

Οπλισμένο σκυρόδεμα προκατασκευασμένο prefabricated reinforced conctete

Οπλισμένο σκυρόδεμα χυτό με ξυλότυπους moulded reinforced concrete

Δεν γνωρίζω

Τρόπος δόμησης (Υποστυλώματα)

Με ενδιάμεσους μεταλλικούς συνδέσμους with interconnecting dowels

Εν ξηρώ dry masonry

Θεμελιολωρίδα foundation strip beam

Μανδύες jacketing

Με κονίαμα στους αρμούς with mortar in joints

Πάσσαλοι piles

Πέδιλα footings

Χυτοί πάσσαλοι Cast-in-Situ piles
Δεν γνωρίζω

Τύπος δόμησης (Tοξοστοιχία‐κιονοστοιχία)

Επιστύλια architraves

‐λίθινα stone architraves

‐μεταλλικά steel architraves

‐ξύλινα timber architraves

Κίονας μονολιθικός monolithic column

Κίονας σπονδυλωτός column with drums

Τόξα arches

‐άλλα other

επεξοχικά να καταργηθει
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‐ημικυκλικά semicircural

‐οξυκόρυφα pointed arches

‐χαμηλωμένα elliptical,segmented

Δεν γνωρίζω

Τύπος δόμησης (Ανοίγματα)

Με κούφωμα with door/window

με σιδεριά with iron railing, ironwork

Ορθογωνικά υπέρθυρο lintel:

‐επίπεδο τόξο (κτιστό) flat arch

‐μεικτό composite

‐μεταλλικές δοκοί steel beams

‐μονολιθικό monolithic 

‐ξύλινες δοκοί timber beam

‐οπλισμένο σκυρόδεμα

Παρειές reveal/embrasure/splay:

‐επιμελημένο κτίσιμο με γωνιόλιθους with  ashlar, hewn, worked  stones

‐λίθινο περιθύρωμα stone curved doorframe/windowframe

Πλαίσιο από σκυρόδεμα reinforced concrete doorframe/windowframe

Πλαίσιο ξύλινο timber  doorframe/windowframe

Τοξωτά arched

επεξοχικά να καταργηθει

‐ημικυκλικά semicircular

‐οξυκόρυφα pointed arched

‐χαμηλωμένα τόξα elliptical, segmented

Χωρίς κούφωμα without door/window

Δεν γνωρίζω

Τύπος δόμησης (Θεμελίωση)

Αργολιθοδομή rubble masonry

Ισόδομη λιθοδομή (ευθυντήρια) reticulated masonry

Λιθόδεμα cast moulded masonry

Μικροπάσσαλοι micropiles

Πασσαλοσανίδες sheetpiles

Σκυρόδεμα άοπλο concrete

Σύστημα ξύλινων πασσάλων timber poles :

‐κατακόρυφοι πάσσαλοι vertical tiber poles

‐πλέγμα πασσάλων με εγκιβωτισμένους λίθους grid of timber poles with encorporated stones

Χυτοί πάσσαλοι από οπλισμένο σκυρόδεμα reinforced concrete Cast-in-Situ piles
Δεν γνωρίζω

Τύπος δόμησης (Υποστυλώματα)

Κίονας ‐ Στύλος column, pole

Πεσός pier:

‐Κτιστός

‐‐με πλίνθους built with bricks

‐‐με γωνιόλιθους built with worked cornerstones 

‐‐με ισόδομους λίθους with reticulated masonry

‐Λίθινος

‐‐μονολιθικός monolithic column:

‐‐με επίθημα (προσκεφάλαιο) with impost

‐‐με επένδυση κονιάματος covered with plaster

‐‐με βάση πεπλατυσμένη with broader pedestal

‐‐σπονδυλωτός with drums

‐‐με  κιονόκρανο with capital

‐Ξύλινος wooden, timber pole:

‐‐εμφανής sewn

‐‐με επένδυση κονιάματος covered with plaster 
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‐Μεταλλικός metal/steel column

‐Από οπλισμένο σκυρόδεμα reinforced concrete column

Δεν γνωρίζω

Τύπος οριζόντιου στοιχείου

Ενδιάμεσα εσωτερικά επίπεδα (μεσοπατώματα, πα  intermediate floors/levels

Επίπεδα τελικής εξωτερικής επικάλυψης (στέγες, δupper/exterior levels

Δεν γνωρίζω

Τύπος λοιπών δομικών στοιχείων

Θεμελίωση foundation

Ανοίγματα openings

Υποστυλώματα columns

Tοξοστοιχία ‐ κιονοστοιχία colonnade/arcade

Υλικά κατασκευής (Tοξοστοιχία‐κιονοστοιχία)

Λίθοι stones

Μεταλ. Σύνδεσμοι steel dowels

Μεταλλικές δοκοί steel beams

ΞΥΛΟΔΟΚΟΙ timber poles

Οπλισμένο σκυρόδεμα reinforced concrete

Πλίνθοι bricks

Δεν γνωρίζω

  

Υλικά κατασκευής (Ανοίγματα) ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ

Λίθοι

Μεταλλικές δοκοί

ΞυλάδικουΞΥΛΟΔΟΚΟΙ

Οπλισμένο σκυρόδεμα

Πλίνθοι

Δεν γνωρίζω

Υλικά κατασκευής (Θεμελίωση)

Εδαφικά υλικά soil materials

Λίθοι‐ κονίαμα stones‐mortar

Μπάζα debris

Οπλισμένο σκυρόδεμα reinforced concrete

Σκληρό ξύλο hard wood

Δεν γνωρίζω

  

Υλικά κατασκευής (Οριζόντια Λιδοθομή)

Λίθοι σκληροί λαξευτοί worked lime stones 

Λίθοι μαλακοί λαξευτοί worked porous stones

Πλακόλιθοι stone slabs

Λίθοι ανάμικτοι με πλίνθους stones and bricks together

Δεν γνωρίζω

Υλικά κατασκευής (Οριζόντια Μεταλλική)

Μεταλλικές δοκοί ανοξείδωτες stainles steel beams

Μεταλλικές δοκοί από μορφοσίδηρο steel beams

Δεν γνωρίζω

Υλικά κατασκευής (Οριζόντια Ξυλοκατασκευή)

Ξυλεία δοκών/ζευκτών πελεκητή  trusses and beams of chopped timber

Ξυλεία δοκών/ζευκτών πριστή  trusses and beams of sawn timber

Ξυλεία δοκών/ζευκτών σύνθετη  trusses and beams of glued laminated timber 

Ξυλεία σανίδων timber planks

Δεν γνωρίζω
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Υλικά κατασκευής (Οριζόντια Οπτοπλινθοδομή) ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ

Διάτρητοι

Πλίνθοι

Λίθοι ‐ Πλίνθοι

Σκαφωτοί

Συμπαγείς

Δεν γνωρίζω

Υλικά κατασκευής (Οριζόντια Σκυρόδεμα)

Ανοξείδωτος χάλυβας stainless steel

Ειδικά προσμικτα special additives

Χάλυβας steel

Δεν γνωρίζω

Υλικά κατασκευής (Υποστυλώματα)

Ενισχυμένο ασβεστοθηραϊκό‐κονίαμα με ίνες lime‐pozzolanic mortar reinforced with fibers

Λίθος stone

‐μάρμαρο marble

‐πορόλιθος porous stone, tufa

‐άλλο

Ξύλο

‐πελεκητό chopped

‐πριστό sawn

Δεν γνωρίζω

Υλικά κατασκευής (Ωμοπλινθοδομή) ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ

Πλίθες με άχυρο

Πλίθες με τρίχα

Δεν γνωρίζω

Υλικό Πλήρωσης Κενών (Οριζόντια Λιδοθομή ‐ Οπτοπλινθοδομή)

Αφρώδη μονωτικα porous/ foamy insulating materials

Ελαφρομπετον foamcrete

Ισχυρό κονίαμα strong mortar

Κενό empty

Με κανάτια with ceramic jars

Με χαλίκια with gravel

Μπάζωμα με λιθόδεμα with cast moulded masonry

Περλιτης perlite, pumise stone

Σκυροδεμα concrete

Χαλαρό μπάζωμα debris

Δεν εφαρμόζεται

Δεν γνωρίζω

Υλικό Πλήρωσης Κενών (Οριζόντια Μεταλλική)

Αφρώδη μονωτικά porous/ foamy insulating materials

Ελαφρομπετόν foamcrete

Κενό empty

Δεν εφαρμόζεται

Δεν γνωρίζω

Υλικό Πλήρωσης Κενών (Οριζόντια Ξυλοκατασκευή)

Αφρώδη μονωτικά υλικά porous/ foamy insulating materials

Φύκια seaweeds

Χώμα earth

Δεν εφαρμόζεται

Δεν γνωρίζω
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Υλικό Πλήρωσης Κενών (Οριζόντια Σκυρόδεμα)

Τούβλα bricks

Φελιζόλ κλπ αφρώδη μονωτικά porous/ foamy insulating materials

Δεν εφαρμόζεται

Δεν γνωρίζω
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