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ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΩΝ 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ  

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  
(ΓΙΑ ΜΟΝΟΧΩΡΑ ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ 

ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α) 
 

Πίνακας περιεχομένων 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

2. ΦΥΛΛΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΡ. 1 «ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ» και οδηγίες συμπλήρωσης 

3. ΦΥΛΛΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΡ. 2 «ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ-
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» και οδηγίες συμπλήρωσης 

4. ΦΥΛΛΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΡ. 3  «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ» και οδηγίες 
συμπλήρωσης 

5. ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΟΥ 
ΜΝΗΜΕΙΟΥ (για μονόχωρο ισόγειο κτίσμα της 
κατασκευαστικής κατηγορίας A) 

6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 
ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ  

7. ΦΥΛΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

 
Παραρτήματα 

Ι   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
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Πιλοτικές εφαρμογές  
 

Α. Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΝΤΟΓΕΝΝΑΔΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

Β. Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 

Γ. Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ 

Δ. Ι. Ν. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΣΤΑ ΚΑΛΥΒΙΑ, ΑΤΤΙΚΗΣ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Τα ήδη υπάρχοντα φύλλα αξιολόγησης για λιθόκτιστα κτίρια  πρέπει να τροποποιηθούν 
και προσαρμοσθούν για να καλύψουν τις ειδικότερες ανάγκες και απαιτήσεις ελέγχου 
των λιθόκτιστων μνημείων. 
Εδώ γίνεται μια πρώτη πιλοτική προσέγγιση για τη συμπλήρωση τέτοιων δελτίων 
επιλέγοντας έναν απλό τύπο μνημείου (ιστορικού κτιρίου): το μονόχωρο ισόγειο 
λιθόκτιστο κτίριο με ξύλινη ή θολωτή στέγη που ανήκει στην κατασκευαστική κατηγορία 
Α .  
Λόγω της ειδικής φύσης της εργασίας, η συμπλήρωση του δελτίου κατά την επιτόπια 
αυτοψία πρέπει να γίνεται από δύο ελεγκτές μηχανικούς από τους οποίους ο ένας 
τουλάχιστον πρέπει να έχει εμπειρία σε επισκευές και αναστηλώσεις μνημείων, για να 
αποφευχθεί είτε η υποεκτίμηση, είτε η υπερεκτίμηση της κατάστασής του. 
Πριν από την μετάβαση επί τόπου για τη διενέργεια του πρωτοβάθμιου ελέγχου σε ένα 
μνημείο, οι ελεγκτές πρέπει να φροντίσουν να συγκεντρώσουν τις περισσότερες δυνατές 
διαθέσιμες πληροφορίες από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπ. Πολιτισμού όπως π.χ. 
στοιχεία χρονολόγησης, θεσμικό πλαίσιο προστασίας, παλαιότερες μελέτες και 
επεμβάσεις, βασική βιβλιογραφική ενημέρωση. 
Για την πραγματοποίηση του ελέγχου, θεωρείται σημαντική η ύπαρξη των σχεδίων 
αποτύπωσης (σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να κάνουν επί τόπου σκαριφήματα). 
Επίσης είναι σκόπιμο οι ελεγκτές να έχουν εξακριβώσει τα στοιχεία σεισμικότητας της 
περιοχής και τυχόν διαθέσιμα γεωλογικά και ιστορικά στοιχεία. 
Το Δελτίο πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου συνοδεύεται από φύλλα τεκμηρίωσης 
τα οποία συμπληρώνονται επί τόπου με αναλυτικά στοιχεία και παρατηρήσεις που 
βοηθούν στην αιτιολογημένη κατά το δυνατόν αξιολόγηση του μνημείου. 
Το παρόν τεύχος παρέχει οδηγίες συμπλήρωσης των φύλλων αυτών και του Δελτίου 
πρωτοβάθμιου Προσεισμικού ελέγχου. Στα πληροφοριακά παραρτήματα υπάρχουν 
περισσότερες πληροφορίες και παραδείγματα για τα είδη των μνημείων αυτής της 
κατηγορίας και για την κατανόηση ορισμένων όρων (κατασκευαστικός τύπος, δομικό 
σύστημα, βλάβες κλπ.). 
Επισημαίνεται ότι η τελική βαθμολογία που λαμβάνει κάθε μνημείο κατά τον 
πρωτοβάθμιο αυτόν έλεγχο αποτελεί ένα διοικητικό εργαλείο για τον επιτελικό 
σχεδιασμό και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων ως προς την ταχύτητα επέμβασης και 
αντιμετώπισης των μνημείων ανάλογα με την τρωτότητά τους . 
Δεν είναι σε καμιά περίπτωση υποκατάστατο για την ολοκληρωμένη επιστημονική 
προσέγγιση και διάγνωση των προβλημάτων του κάθε ξεχωριστού μνημείου, γιατί αυτό 
απαιτεί την εκπόνηση εξειδικευμένων ερευνών και αναλυτικών μελετών αναστήλωσης. 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ   
με οδηγίες συμπλήρωσης  

 

Φύλλο τεκμηρίωσης 1 
 

 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ  
 

ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑ/είδη σχεδίων ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ - 
ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Τοπογραφική   
Αρχιτεκτονική   
Φέροντος οργανισμού   
Παθολογίας   

Σε περίπτωση που διατίθενται σχέδια αποτύπωσης ή/και μελέτη αποκατάστασης 
κτιρίου, αυτά αναφέρονται αναλυτικά. Γίνεται επίσης χρήση και σχολιασμός των 
βασικών υπαρχόντων σχεδίων που είναι διαθέσιμα για τον έλεγχο και 
επισυνάπτονται στο δελτίο. 
 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 

Παλαιότερες 
επεμβάσεις  
(οικοδομικές 
φάσεις) 

 

Τελευταία 
επισκευή  

 

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ  
Σύντομη αναφορά στοιχείων για παλαιότερες επεμβάσεις (αλλοιώσεις, επισκευές 
κλπ.) Να σημειώνεται και η σχετική πηγή πληροφοριών (δημοσίευση, παράδοση, 
παλαιά φωτογραφία ή γκραβούρα κλπ.). 
Σύντομη αναφορά στον χρόνο επισκευής, τις κύριες επεμβάσεις και αν είναι 
γνωστό ποιος την έκανε. 
 
ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  
 

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ 
 
Σε περίπτωση που κατά την αυτοψία δεν υπάρχουν διαθέσιμα σχέδια 
συντάσσονται επί τόπου κατ’ ελάχιστον σκαριφήματα των παρακάτω: 
 
ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΨΕΩΣ/ΩΝ 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΗ/ΕΣ  

 
 
 
 
 
 
 
 

Κατά προτίμηση οι πλέον δηλωτικές των εδαφικών μεταβολών που επηρεάζουν 
την θεμελίωση. 

 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στα σκαριφήματα αυτά πρέπει να σημειώνονται έστω και κατά προσέγγιση οι 
βασικές διαστάσεις τόσο των εξωτερικών όσο και των εσωτερικών φερόντων 
στοιχείων (μήκος, πλάτος, ύψος και μέσο πάχος), οι μεταβολές τους, εφόσον 
υπάρχουν, και τα ανοίγματα. 
Να σημειώνεται εφόσον μπορεί να διαπιστωθεί ή τεκμηριωθεί από ισχυρές 
ενδείξεις εάν πρόκειται για δίστρωτη ή τρίστρωτη τοιχοποιία. 
Επίσης, (εάν είναι προφανείς) να σημειώνονται στα σκαριφήματα οι οικοδομικές 
φάσεις (πχ προσθήκες ή καταργήσεις τοίχων, αντηρίδες, καθαιρέσεις και 
ανοικοδομήσεις κλπ.), οι υφιστάμενες βλάβες από προηγούμενους σεισμούς ή 
άλλα αίτια (δες επόμενα) και οποιεσδήποτε άλλες επεμβάσεις παρατηρούνται επί 
του μνημείου. 
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
 
Κατά την αυτοψία γίνεται μια γενική φωτογράφηση του κτίσματος  που 
συνοδεύει τα σκαριφήματα.  
Φωτογραφίσεις διαφόρων λεπτομερειών γίνονται και για την τεκμηρίωση των 
υπόλοιπων δεδομένων.  
Οι φωτογραφίες υποβάλλονται σε προσάρτημα (ηλεκτρονικά ή έντυπα) με τον 
αναγκαίο υπομνηματισμό.  
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Φύλλο τεκμηρίωσης 2 
με οδηγίες συμπλήρωσης  

 
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ 
ΔΡΑΣΗ (φύλλο τεκμηρίωσης) 
 
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ  
ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 

 
 
 
 
 
 

Σε περίπτωση συγκροτήματος κτιρίων σημειώνονται ενδεικτικά και τα έχοντα 
άμεση γειτνίαση με το καταγραφόμενο. 
Σημειώνονται ενδεικτικά οι υψομετρικές διαφορές και οι απορροές του 
περιβάλλοντος χώρου ή άλλα κρίσιμα στοιχεία.  
 
ΕΠΙΡΡΟΗ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ /ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ 
ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
Εφόσον υπάρχει γεωλογικός χάρτης να επισυνάπτεται 
 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ  ΝΑΙ ΟΧΙ  Δεν 
γνωρίζω 

Επιφανειακή θεμελίωση σε χαλαρές 
επιχωματώσεις  η προσχώσεις 

   

Κτισμένο κοντά ή πάνω σε επισφαλές φυσικό ή 
τεχνητό πρανές 

   

Σε περιοχή με υψηλό υδροφόρο ορίζοντα    

Σε περιοχή με ιστορικό πλημμυρών    

Παράγοντες ατμοσφαιρικής ρύπανσης     

Γειτνίαση με θαλάσσιο περιβάλλον (άλατα)    
 
ΕΠΙΡΡΟΗ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΓΕΙΤΟΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: 
 

ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ 
ΑΡΜΟΥ ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ 

ΓΝΩΡΙΖΩ 

επαρκής αρμός*    

ανεπαρκής ή μη συνεχής αρμός    

χωρίς αρμό     
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*Το εύρος του αντισεισμικού αρμού αναφέρεται στην ανώτατη στάθμη επαφής μεταξύ 
όμορων κτιρίων και θεωρείται επαρκής 2 εκ.  για 3 μ ύψος και προσαύξηση κατά άλλο 1 
εκ. ανά 1 μ. πρόσθετου ύψους   
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΜΟΣ 

ΕΙΔΟΣ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΥ 

Με άλλο ισόγειο διαφορετικού ύψους ΝΑΙ ΟΧΙ 

Κτίσμα διαφορετικής δυσκαμψίας ΝΑΙ ΟΧΙ 

Με ανομοιογενείς στάθμες ορόφων  ΝΑΙ ΟΧΙ 

Σε επαφή με δυσανάλογα ογκώδη ή 
ψηλή κατασκευή (τείχος, 
κωδωνοστάσιο, γέφυρα κλπ.) 

 

Περιγραφή κινδύνου 

 
 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΡΡΟΕΣ 
 
ΚΟΝΤΙΝΗ ΠΗΓΗ ΔΟΝΗΣΕΩΝ (ΠΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ, ΜΕΤΡΟ ΚΛΠ) 
ΠΡΟΣΦΑΤΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΛΑΒΩΝ  
ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΚΤΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΛΑΒΩΝ 
 

Ελεύθερο κείμενο 
 
 
 
 
 

Γίνεται αναφορά στα δεδομένα με βάση την σχετική μελέτη, την βιβλιογραφία ή 
τον φάκελο αρχείου του μνημείου, εφόσον είναι διαθέσιμα  
 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΚΡΟΖΩΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ; 
Αν υπάρχει αναφέρονται τα ειδικότερα στοιχεία που προκύπτουν. 
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Φύλλο τεκμηρίωσης 3 
με οδηγίες συμπλήρωσης  

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ  

 
Προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση σύμφωνα με τις περιγραφές που 
περιλαμβάνονται στον πίνακα παθολογίας του δελτίου προσεισμικού ελέγχου, 
καταγράφονται οι παρακάτω πληροφορίες σχετικά με τις τυπικές μορφές 
ρηγματώσεων και άλλων βλαβών.  

 
Αξιολόγηση  Γ Β Α 
Κατακόρυφες ρωγμές 
κατά το πάχος του 
τοίχου με «φούσκωμα» 
της τοιχοποιίας 
 

 
 

Αμφίπλευρο 
σημαντικό 
φούσκωμα της 
τοιχοποιίας. 

Φούσκωμα 
μικρού εύρους 
χωρίς  την 
εμφάνιση 
εκτεταμένων 
κατακόρυφων 
ρηγματώσεων. 

Δεν 
υπάρχουν. 

Ρωγμές αποκόλλησης 
εγκάρσιων τοίχων  
 

 
 

Παρατηρείται  
αποκόλληση-
αποσύνδεση 
εγκάρσιων 
τοιχών. 
Διαμπερείς 
ρωγμές. 

Μικρού μήκους 
και εύρους 
ρωγμές. Δεν 
είναι διαμπερείς. 

Δεν 
υπάρχουν. 

Οριζόντιες ρωγμές είτε 
στη βάση του τοίχου 
είτε στη βάση πεσσών, 
αετωμάτων, είτε 
άνωθεν ανοιγμάτων 
(εκτός επιπέδου 
κάμψη) 

Ανεξάρτητα από 
εύρος 

Χ Δεν 
υπάρχουν. 
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Λοξές ή χιαστί 
καμπτοδιατμητικές 
ρωγμές  

 
 

 

Πολλές σε 
πλήθος και 
μεγάλου μήκους. 
Εμφάνιση τους 
άνωθεν των 
ανοιγμάτων και 
στο σώμα των 
πεσσών. 

Λίγες σε πλήθος 
και μικρού 
μήκους. 
Εμφάνιση κάτω 
ή άνωθεν 
ανοιγμάτων. 

Δεν 
υπάρχουν. 

Ρωγμές στη βάση των 
διαφραγμάτων, 
στεγών (πλημμελής 
έδραση στέγης, κακή 
σύνδεση με τοίχους 
ή/και κατ’ 
αποστάσεις) 

 

 

 

Πολλές σε 
πλήθος και 
μεγάλου εύρους 
(πιθανή 
παρατήρηση 
ολίσθησης 
στέγης). 

Μικρού εύρους 
και λίγες σε 
πλήθος. 

Δεν 
υπάρχουν. 

Βλάβες σε θόλους, 
αψίδες και τόξα 

Ολισθήσεις 
ανάμεσα σε 
πολλούς θολίτες 
με θραύσεις και 
πτώσεις 
θολιτών.  

Ολισθήσεις 
ανάμεσα σε 
πολλούς θολίτες. 
Πτώση μεγάλων 
τεμαχίων από 
επιχρίσματα. 
Ρηγμάτωση 

Δεν 
υπάρχουν 
βλάβες ή 
εμφανίζοντα
ι τριχοειδείς 
ρωγμές στην 
κλείδα. 
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Ορατή μεταβολή 
της καμπύλης 
του εσωραχίου ή 
εξωραχίου.  
Τοπική 
αποσύνθεση 
αψίδας και 
θόλου σε θέσεις 
θλιπτικής 
αστοχίας, τοπική 
κατάρρευση. 

παράλληλα στην 
κλείδα και λοξές 
ρωγμές στα 
άκρα της 
θολοδομίας 

Ενδεχόμενη 
μικρή 
ολίσθηση 
μεταξύ 
λίγων 
θολιτών.  
Ενδεχόμενη 
πτώση 
μικροτεμαχί
ων από 
επιχρίσματα. 

Αποκλίσεις 
τοιχοποιίας 

Είτε 
συνοδεύονται 
από εμφανείς 
ρωγμές, είτε όχι 

Χ Δεν 
υπάρχουν. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ  
(ΜΟΝΟΧΩΡΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ) 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  
 
1 

 
Ονομασία 

Κύρια  

2 Άλλη  
3 Θέση Δήμος  
4 Οικισμός  
5 Διεύθυνση  
6 Τοπωνύμιο περιοχής  
7 Γεωδαιτικά στοιχεία  
8 Κωδικός αρχαιολ. 

Κτηματολογίου 
 

9  
Είδος μνημείου  

Αριθμός ορόφων  
10 Εμβαδόν (τ.μ.)  
11 Τυπολογία με βάση την 

χρήση 
 

12  Ιδιοκτησία-
χρήση 

Σημερινός ιδιοκτήτης  
13 Αρχική χρήση   
14 Σημερινή χρήση   
15 Πλήθος χρηστών  
16 Συχνότητα χρήσης   
17 Ηλικία Χρονολόγηση μνημείου 

βάσει εποχής κατασκευής  
 

18  
Προστασία  

Προστατευόμενο αγαθό  
19 Θεσμικό πλαίσιο προστασίας  
20 Αρμόδιος φορέας 

προστασίας 
 

21 Αρμόδιος φορέας 
αναστήλωσης 

 

 
22. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΟΝΟΜΑ: ΟΝΟΜΑ: 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 
ΤΗΛ./ E-mail: ΤΗΛ./ E-mail: 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
 

23 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
 

Α 
 

AB 
 

B C D Ε F ΔΕΝ 
ΓΝΩΡΙΖΩ 

24 Περιγραφή 
φερόντων 
στοιχείων δομικού 
συστήματος 
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ΤΡΟΠΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 
Α) Κατακόρυφα φέροντα στοιχεία 

Αξιολόγηση Γ Β Α 
25 Πλοκή λιθοσωμάτων ;     
26 Είδος λιθοσωμάτων     
27 Κονίαμα δομής των εξωτερικών στρώσεων     
28 Υλικό πλήρωσης πυρήνα εφόσον είναι δυνατή 

η παρατήρηση του 
 (αφορά μόνο τρίστρωτες λιθοδομές) 

   

29 Κατακόρυφες νευρώσεις  
(αντηρίδες , σφενδόνια) 

   

30 Διαμόρφωση γωνιών, ακμών με λαξευτούς 
λίθους 

    

31 Διαζώματα (χωροθέτηση)    
32 Διαζώματα (τύπος)    
33 Διαζώματα (πλήθος οριζόντιων σταθμών)    
34 Σύνδεση διαζωμάτων μεταξύ τους (κλάπες, 

εντορμίες κλπ.) 
   

35 Διαζώματα (κατάσταση υλικών: Ξύλο, 
Μέταλλο , Οπλ. Σκυρόδεμα) 

   

36 Μονόπλευρος μανδύας Ο.Σ.  ------ ------ 
37 Αμφίπλευρος μανδύας Ο.Σ.   ------ 

 
Β) Οριζόντια ή κεκλιμένα φέροντα στοιχεία 

Αξιολόγηση Γ Β Α 
38 Ξύλινα ή μεταλλικά ζευκτά  

(κατάσταση υλικών και συνδέσεων επί μέρους 
δομικών στοιχείων μεταξύ τους)   

   

39 Φέροντα στοιχεία δώματος (κατάσταση υλικών 
και συνδέσεων επί μέρους δομικών στοιχείων 
δώματος μεταξύ τους) 

   

40 Συνδέσεις με κατακόρυφα στοιχεία 
(τοιχοποιία) 

   

41 Σενάζ (οριζόντιο διάζωμα) στην έδραση     
42 Θολοδομία     
43 Τοξωτές νευρώσεις    
44 Ελκυστήρες, ελκυστηροθλιπτήρες     

 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   
Αξιολόγηση  Γ Β Α 
45 Σχέση πάχους τοίχου προς μήκος μεγαλύτερης 

ελεύθερης πλευράς  
   

46 Σχέση πάχους τοίχου προς ύψος πλευράς    
47 Πρόσθετος καθ’ ύψος πρόβολος    
48 Διάταξη ανοιγμάτων     
49 Ανοίγματα κοντά στις γωνίες     
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 
 
50 ΖΩΝΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ  

ΚΑΤΑ ΕΚ-8 και Εθνικό Προσάρτημα: 
 
Ι 

 
ΙΙ 

 
ΙΙΙ 

51 Στοιχεία από μικροζωνική μελέτη εάν 
υπάρχει 

 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ Α Β C D E S1 S2 

52  Βάσει μελέτης 
/ερευνητικών 
δεδομένων 

      

53 Εκτίμηση με επιφύλαξη       
 
 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

Αξιολόγηση επιρροής  Συντελεστής επιρροής 
54 Δυσμενής γεωμορφολογία/ δυσμενείς 

συνθήκες περιβάλλοντος   
 

55 Γειτονικά κτίρια με κίνδυνο εμβολισμού   
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ  
 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ  

Αξιολόγηση επιρροής  Γ Β Α 

56 Γενική εικόνα παθολογίας σε τοιχοποιία    
57 Παθολογία σε θόλους και αψίδες    

58 Παθολογία σε στέγες και πατώματα    

 
ΤΟΠΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑ 
Περιγραφή προβλήματος: 

59 
 

 
 
 

 
Προτεινόμενα άμεσα μέτρα: 

60 
 

 
 
 

 
Προτεινόμενες άμεσες έρευνες/μελέτες: 

61  
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΜΟΝΟΧΩΡΑ ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ 

(ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α) 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
 

1  
Ονομασία 

Κύρια  

2 Άλλη  

3 Θέση Δήμος  
4 Οικισμός  
5 Διεύθυνση  
6 Τοπωνύμιο περιοχής  
7 Γεωδαιτικά στοιχεία  
8 Κωδικός αρχαιολ. 

Κτηματολογίου* 
 

9  
Είδος 
μνημείου  

Αριθμός ορόφων  
10 Εμβαδόν   
11 Τυπολογία με βάση την 

χρήση** 
 

12  
Ιδιοκτησία-
χρήση 

Σημερινός ιδιοκτήτης  
13 Αρχική χρήση   
14 Σημερινή χρήση   
15 Πλήθος χρηστών  
16 Συχνότητα χρήσης   
17 Ηλικία Χρονολόγηση μνημείου βάσει 

εποχής κατασκευής *** 
 

18  
Προστασία  

Προστατευόμενο αγαθό****  
19 Θεσμικό πλαίσιο 

προστασίας***** 
 

20 Αρμόδιος φορέας προστασίας  
21 Αρμόδιος φορέας αναστήλωσης  

 
Σημ.: 
* ο διαχωρισμός γίνεται με βάση την κατηγοριοποίηση της νομοθεσίας 
προστασίας για να υπάρχει αντιστοιχία με το αρχαιολογικό κτηματολόγιο. 

 
**Αναφέρεται ένα από τα παρακάτω 
Λατρευτικό κτίριο (Ναός, Μονή, Ιερό, Τζαμί κλπ.)  
Κατοικία 
Οχύρωση 
Προνοιακό συγκρότημα (νοσοκομείο κλπ.)  
Διοικητικό κτίριο  
Κτίριο εκπαίδευσης , άθλησης 
Κτίριο αναψυχής, τουρισμού 
Βιομηχανικό, βιοτεχνικό κτίριο 
Άλλο 
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*** Αναφέρεται η χρονολόγηση του κτιρίου με βάση την κατηγοριοποίηση ανά 
βασικές ιστορικές περιόδους. Αν είναι γνωστός ο ακριβής χρόνος αναφέρεται σε 
παρένθεση . Ακολουθεί η κατηγοριοποίηση : 
Αρχαίο (προϊστορικό, κλασσικό, ρωμαϊκό) 
Προγενέστερο του 1453 (βυζαντινό) 
Μεταγενέστερο του 1453 (μεταβυζαντινό) 
Νεότερο (μετά το 1830) - Σύγχρονο 
 
 
**** Επισημαίνεται το προστατευόμενο στοιχείο του μνημείου 
Πλήρες Κτίριο 
Τμήμα Κτιρίου 
Πρόσοψη Κτιρίου 
Κέλυφος Κτιρίου 
Διάκοσμος(τοιχογραφίες,  γλυπτά κλπ.) 
Περιβάλλοντας χώρος- Ιστορικός τόπος 
*****Αναφέρεται το θεσμικό πλαίσιο προστασίας  
Παγκόσμιο μνημείο  
Κήρυξη μεμονωμένη (απόφαση/  ΦΕΚ) 
Προστατεύεται αυτοδίκαια (άρθρο νόμου…) 
Εντός προστατευόμενης περιοχής (ζώνη προστασίας, διατηρητέος οικισμός, 
αρχαιολογικός χώρος) 
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ΔΟΜΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ  
(για μονόχωρα ισόγεια κτίσματα) 

 
23. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 
Αναφέρεται η κατηγορία Α έως F (structural category)  
 
Δες παράρτημα πληροφοριακών στοιχείων 
 
24. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 
ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:  

 
Α) κατακόρυφα φέροντα στοιχεία (τοιχοποιίες) 
 
ΤΥΠΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΟΜΗΣΗΣ 
Επιμελημένη αργολιθοδομή με γωνιολίθους 
Απλή αργολιθοδομή με ακατέργαστους λίθους και τσιβίκια 
Ισόδομη/λαξευτή λιθοδομή,  επιμελημένη πλακολιθοδομή  
Πλινθοπερίκλειστη 
Ξερολιθιά 
Δρομική ή μπατική οπτοπλινθοδομή  
Πλινθοδομή από ωμές πλίνθους 
Άλλη (πχ ξυλόπηκτη) 
  
ΤΥΠΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 
Δρομική (10-30 εκ. για μονά τούβλα, τσιμεντόλιθους ή λαξευτούς λίθους, 
ξυλόπηκτη) 
Μπατική (δίστρωτη με διάτονους λίθους ή πλίνθους) Διαστάσεις 20-55 εκ. 
Τρίστρωτη :  
 Πάχους 55-80 εκ (εκτιμώμενο πάχος πυρήνα < των παρειών με ή χωρίς 
εγκάρσιες συνδέσεις με διάτονους λίθους) 
 Πάχους 80-100 (πάχος εσωτερικό  μεγαλύτερο από το πάχος κάθε μιας 
παρειάς,  χωρίς διάτονους λίθους) 
 Πάχους > 100 εκ (παχύτερο εσωτερικό γέμισμα , ανυπαρξία λίθινων 
εγκάρσιων συνδέσεων) 
 
ΤΥΠΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
Περαιτέρω, οι λιθοδομές μπορεί να είναι: 

άοπλες 
διαζωματικές (με ξυλοδεσιές, σενάζ από σκυρόδεμα ή μεταλλικά 

στοιχεία σε οριζόντιες στάθμες ή κα κατακόρυφες) 
οπλισμένες (π.χ. ξυλόπηκτες με οριζόντια και κατακόρυφα ενισχυτικά 

στοιχεία ) 
 
Β) οριζόντια ή κεκλιμένα φέροντα στοιχεία 
 

Θόλοι 
Στέγες ξύλινες ή μεταλλικές  
Δώματα ξύλινα ή μεταλλικά ή από σκυρόδεμα ή σύμμικτα 
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Υπάρχουν βοηθητικά παραδείγματα στο παράρτημα Α πληροφοριακών στοιχείων 
(τύποι δομικού συστήματος).  
Σημειώνεται ότι οι τοιχοποιίες των μνημείων δεν μπορούν να ιεραρχηθούν 
ποιοτικά μόνον με βάση τον δομικό τύπο ή το πάχος τους.  
Για την βαθμονόμησή τους συνεκτιμώνται: τα επιμέρους υλικά δομής, η καλή ή 
κακή πλοκή τους, το ποσοστό κενών και η ύπαρξη σύνδεσης μεταξύ των παρειών. 
Πολύ κρίσιμη είναι επίσης η κατάσταση φθοράς των δομικών υλικών 
(αποσάθρωση, διάβρωση, απολέπιση, τριχοειδής ρηγμάτωση κλπ. λόγω γήρανσης 
ή έκθεσης σε δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες).  
Τέλος, η μεγάλη αντοχή των κονιαμάτων (πχ σκληρά τσιμεντοκονιάματα) δεν 
είναι η βέλτιστη επιλογή αφού στοιχεία όπως η ελαστικότητα και το επαρκές 
πορώδες που επιτρέπει την διαπνοή (ασβεστοκονιάματα ή 
ασβεστοθηραϊκοκονιάματα) αποδεικνύονται, διαχρονικά, σημαντικότερα για τα 
μνημεία.  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΔΟΜΗΣΗΣ 
 

Α) Κατακόρυφα φέροντα στοιχεία 
 

Αξιολόγηση Γ Β Α 
25 Πλοκή 

λιθοσωμάτων 
Ανύπαρκτη ή 
κακή  

Επαρκής  Ιδιαίτερα 
επιμελημένη 

26 Είδος 
λιθοσωμάτων  

Μικρού 
μεγέθους, 
στρογγυλευμένα, 
χαμηλής αντοχής,  
αποσαθρωμένα, 
με ρωγμές , 
διάβρωση ή 
απολέπιση 

Κανονικού 
μεγέθους, με 
γωνιώδεις ακμές,  
σε καλή 
κατάσταση 
ικανοποιητικής 
αντοχής  

Λαξευμένα 
(ισόδομα ή 
πολυγωνικά) με 
επιμελημένη όψη 
και σημαντικής 
αντοχής  

27 Κονίαμα δομής 
των εξωτερικών 
στρώσεων* 

Μεγάλου πάχους, 
μικρής αντοχής ή 
αποσαθρωμένο , 
μη διαπνέον και 
με πολλά 
τσιβίκια 

Μέσου πάχους, 
ικανοποιητικής 
αντοχής και 
επαρκούς 
πορώδους 

Μικρού πάχους , 
διαπνέον, 
ικανοποιητικής 
αντοχής 

28 Υλικό πλήρωσης 
πυρήνα εφόσον 
είναι δυνατή η 
παρατήρηση του 
(αφορά μόνο 
τρίστρωτες 
λιθοδομές) 

Χώμα και χαλαρά 
υλικά, με 
σημαντικό 
ποσοστό κενών  

Σχετικά πλούσιο 
ασβεστοκονίαμα 
και μικροί λίθοι, 
μικρό ποσοστό 
κενών  

Συμπαγές 
λιθόδεμα με καλό 
κονίαμα δομής 
και ελάχιστο 
ποσοστό κενών 

29 Κατακόρυφες 
νευρώσεις  
(αντηρίδες, 
σφενδόνια) 

Μη ύπαρξη, σε 
συνδυασμό με 
μεγάλο μήκος 
τοίχου 

Ύπαρξη λόγω 
μεταγενέστερων 
επεμβάσεων, 
χωρίς επαρκή 

Ύπαρξη εκ 
κατασκευής με 
καλή εμπλοκή 
λίθων  
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σύνδεση με 
τοιχοποιία 

30 Διαμόρφωση 
γωνιών, ακμών 
με λαξευτούς 
λίθους 

Χωρίς Μόνον στις γωνίες 
του κτιρίου  

Λαξευτοί λίθοι 
στις γωνίες και τα 
πλαίσια 
ανοιγμάτων 

31 Διαζώματα 
(χωροθέτηση) 

Χωρίς  Μόνο στους 
μακρούς τοίχους 

Περιμετρικά σε 
όλες τις 
τοιχοποιίες 

32 Διαζώματα 
(τύπος) 

Μόνο στην 
εσωτερική 
παρειά  

Μόνο στην 
εξωτερική παρειά 
ή στο κέντρο 
  

Και στις δύο 
παρειές 

33 Διαζώματα  
(πλήθος 
οριζόντιων 
σταθμών) 

Όσο 
περισσότερες 
στάθμες με  
αποσαθρωμένα 
τόσο χειρότερα  

Μία στάθμη  (πχ 
υπέρθυρα) 

Σε πυκνές 
στάθμες 
(διαζωματική 
τοιχοποιία) 

34 Σύνδεση 
διαζωμάτων 
μεταξύ τους 
(κλάπες, 
εντορμίες κλπ.) 

Ασύνδετα  Με λίγες τοπικές 
ασυνέχειες 

Καλά 
συνδεδεμένα 
χωρίς ασυνέχειες 

35  Διαζώματα  
(κατάσταση 
υλικών: Ξύλο, 
Μέταλλο , Οπλ. 
Σκυρόδεμα) 

Αποσαθρωμένα, 
που δημιουργούν 
κενά στην 
τοιχοποιία  
 

Με  τοπικές 
φθορές 

Σε καλή 
κατάσταση  

36 Μονόπλευρος 
μανδύας 
Οπλισμένου 
Σκυροδέματος 

Ανεξαρτήτως  
κατάστασης  
είναι πάντα 
στοιχείο 
επιβαρυντικό για 
τις τοιχοποιίες 

 
 

 
 

37 Αμφίπλευρος 
μανδύας 
Οπλισμένου 
Σκυροδέματος 

Διαβρωμένος 
οπλισμός, 
ασύνδετες 
πλευρές  

Σε καλή 
κατάσταση με 
εγκάρσιους 
συνδέσμους 

 
 

 
* Προσοχή το κονίαμα δομής δεν πρέπει να συγχέεται με την τελική λεπτή στρώση 
του εξωτερικού αρμολογήματος, το οποίο μπορεί να είναι μεταγενέστερο και 
ελάχιστα επηρεάζει την σεισμική αντίσταση του κτιρίου. Καλό είναι να γίνεται 
μια προσπάθεια διαπίστωσης του εσωτερικού κονιάματος δομής (με τοπική 
καθαίρεση ή παρατήρηση σε θέσεις βλαβών)  
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Β) Οριζόντια ή κεκλιμένα φέροντα στοιχεία 
 

Αξιολόγηση Γ Β Α 

38 Ξύλινα ή 
μεταλλικά ζευκτά 
στέγης 
(κατάσταση 
υλικών και 
συνδέσεων επί 
μέρους δομικών 
στοιχείων μεταξύ 
τους)   

Παραμορφωμένα, 
με κακές 
συνδέσεις, χωρίς 
δικτύωση, 
αποσαθρωμένα ή 
διαβρωμένα 

Χωρίς 
παραμορφώσεις, 
με στοιχειώδη 
δικτύωση και 
σανίδωμα, και 
μέτριες συνδέσεις  

Χωρίς 
παραμορφώσεις, 
με καλή 
δικτύωση και 
συνδέσμους, 
τεγίδες και 
σανίδωμα  

39 Φέροντα στοιχεία 
δώματος 
(κατάσταση 
υλικών και 
συνδέσεων επί 
μέρους δομικών 
στοιχείων 
δώματος μεταξύ 
τους)   

Παραμορφωμένα 
με αποσαθρώσεις 
διαβρώσεις, 
ρηγματώσεις και 
αποκάλυψη 
οπλισμών 

Μέτριες 
παραμορφώσεις, 
τοπικά ίχνη 
βλαβών, 
τριχοειδείς 
ρηγματώσεις 
 

Καλή κατάσταση, 
χωρίς βλάβες και 
παραμορφώσεις 

40 Συνδέσεις με 
κατακόρυφα 
στοιχεία 
(τοιχοποιία)  

Απλή έδραση μόνο 
κατά τη μια 
διεύθυνση των 
μακρών πλευρών, 
ασύνδετα με 
αετώματα  

Καλή σύνδεση με 
τοιχοποιία, με 
αγκύρωση σε 
διάζωμα μακρών 
πλευρών 

Καλή σύνδεση με 
τοιχοποιία με 
αγκύρωση σε 
διάζωμα και 
κατά τις δύο 
διευθύνσεις  

41 Σενάζ (οριζόντιο 
διάζωμα) στην 
έδραση  
(ξύλινο ή 
μεταλλικό ή από 
Ο.Σ.) 

Χωρίς διάζωμα 
(σημειακή έδραση  
στέγης σε φωλιές 
ή αποσαθρωμένο 
στρωτήρα στη μία 
παρειά) ή σε 
χαντρωμένο 
διάζωμα 
οπλισμένου 
σκυροδέματος 
μόνο στην 
εσωτερική παρειά, 
τόσο χειρότερο 
όσο μεγαλώνουν 
οι διαστάσεις του 

Απλή στήριξη 
στέγης σε σενάζ ή 
ξύλινο στρωτήρα 
ανεπαρκούς 
πλάτους που δεν 
καλύπτει το 
πάχος του τοίχου 
αλλά εκτείνεται 
πέρα από την 
εσωτερική παρειά 

Σενάζ ή διπλό 
ξύλινο διάζωμα  ή 
μεταλλικό 
διάζωμα 
επαρκούς 
πλάτους, μικρού 
ύψους, καλά 
αγκυρωμένο ,σε 
καλή κατάσταση  
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42 Θολοδομία Ακανόνιστη 
καμπυλότητα, 
πρόχειρη δόμηση 
με μικρούς λίθους 
και παχύ κονίαμα 

Κανονικότητα 
σχήματος, 
σφηνοειδείς λίθοι  
και λεπτοί αρμοί 

Κανονικότητα 
σχήματος, 
λαξευτοί λίθοι  
ή  πλίνθοι 

43 Τοξωτές 
νευρώσεις  

Μη ύπαρξη, σε 
συνδυασμό με 
μεγάλο μήκος και 
άνοιγμα θόλου 

Ύπαρξη λόγω 
μεταγενέστερων 
ενισχυτικών 
επεμβάσεων, 
χωρίς επαρκή 
εμπλοκή με 
θολοδομία 

Ύπαρξη εκ 
κατασκευής με 
καλή εμπλοκή 
λίθων ή πλίνθων 
με θολοδομία 

44 Ελκυστήρες, 
ελκυστηροθλιπτή
ρες  

Κατεστραμμένοι 
λόγω οξείδωσης, 
αποσάθρωσης ή 
αποκοπής 

Μη ύπαρξη εκ 
κατασκευής  

Υπάρχοντες 
αρχικοί σε καλή 
κατάσταση ή νέοι 
(επισκευή) 

 
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

(για μονόχωρο ισόγειο κτίσμα) 
 

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ 
Αξιολόγηση              Γ Β  Α 
45 Σχέση πάχους τοίχου 

προς μήκος 
μεγαλύτερης ελεύθερης 
πλευράς (χωρίς 
εγκάρσιους τοίχους) 

<1/12 1/12-1/8 >1/8 
 

46 Σχέση πάχους τοίχου 
προς ύψος πλευράς 

<1/9 1/9-1/7  
 

>1/7 

47 Πρόσθετος καθ’ ύψος 
πρόβολος (π.χ. αέτωμα, 
κωδωνοστάσιο, 
καμινάδα)  

ΝΑΙ -------- -------- 

48 Διάταξη ανοιγμάτων 
(εξετάζεται εάν η 
διάταξη των 
ανοιγμάτων διακόπτει 
τις κατακόρυφες ζώνες 
πεσσών) 

Ακανόνιστη 
διάταξη 
(διακόπτονται 
οι 
κατακόρυφες 
ζώνες 
πεσσών) 

Μερικώς 
συμμετρική 
διάταξη 
(διακόπτονται 
λίγες 
κατακόρυφες 
ζώνες πεσσών)  

Απόλυτα 
συμμετρική 
(δεν 
διακόπτονται 
οι 
κατακόρυφες 
ζώνες πεσσών) 

49 Ανοίγματα κοντά στις 
γωνίες (απόσταση από 
γωνία) 

< 1,2μ 1,2-2,0 μ >2,0μ 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
 
ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
Συμπληρώνεται η ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας κατά ΕΚ8 και Εθνικό 
προσάρτημα. 
Αν υπάρχει μικροζωνική μελέτη αναφέρονται τα λεπτομερέστερα σχετικά 
στοιχεία 

50 
Ζώνη σεισμικής 
επικινδυνότητας ΕΚ-8 και 
Εθνικό Προσάρτημα: 

Ι ΙΙ ΙΙΙ 

51 Στοιχεία από μικροζωνική 
μελέτη εάν υπάρχει  

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ 
 

  Α Β C D E S1 
S2* 

52 Βάσει μελέτης / 
ερευνητικών δεδομένων 

      

53 Εκτίμηση με επιφύλαξη       
 
Αν υπάρχει μελέτη ή επαρκή στοιχεία, αναφέρεται η κατηγορία εδάφους της 
μελέτης σύμφωνα με τον ΕΚ8 και το Εθνικό Προσάρτημα. Σε διαφορετική 
περίπτωση μπαίνει η εκτίμηση του μηχανικού “με επιφύλαξη”. 
 
*Παραπέμπεται το κτίσμα για δευτεροβάθμιο έλεγχο 
 
 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 
Όλα τα στοιχεία του φύλλου τεκμηρίωσης 2 συνεκτιμώνται 

 
 

  

 Αξιολόγηση επιρροής  Συντελεστής 
 επιρροής 

54 Δυσμενής γεωμορφολογία/ δυσμενείς συνθήκες 
περιβάλλοντος   

 

55 Γειτονικά κτίρια με κίνδυνο εμβολισμού   
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ  
 
Η αξιολόγηση της παθολογίας του μνημείου θα γίνεται με βάση τον ακόλουθο 
πίνακα. 
 
  Γ Β Α 
56 Γενική εικόνα 

παθολογίας σε 
τοιχοποιία 

Μεγάλες ανοιχτές 
ρωγμές στη 
πλειονότητα των 
τοίχων, ενδεχόμενη 
ολίσθηση κατά μήκος 
των ρωγμών.  
Αποδόμηση πλέξης 
λιθοσωμάτων κατά 
τόπους  
Τοπικές θραύσεις από 
θλίψη. Τοπική 
αποσύνθεση τοίχων σε 
θέσεις θλιπτικής 
αστοχίας. 
Αστοχία μερικών μη-
φερόντων στοιχείων. 
Σημαντικές 
παραμορφώσεις 
(φουσκώματα, 
αποκολλήσεις παρειάς 
αποκλίσεις, τοπικές 
καταρρεύσεις). 

Λοξές ρωγμές σε 
πολλούς τοίχους, 
χωρίς ολίσθηση 
κατά μήκος των 
ρωγμών και 
πολλές απλές 
ρωγμές λόγω 
εντός επιπέδου 
κάμψεως στις 
γωνίες των 
ανοιγμάτων 
εύρους 
μικρότερου από 
2.5mm. 
Πτώση μεγάλων 
τεμαχίων από 
επιχρίσματα. 

Δεν υπάρχουν 
ρωγμές ή 
εμφανίζονται 
τριχοειδείς 
ρωγμές σε 
πολύ λίγους 
τοίχους. 
Ενδεχόμενη 
πτώση 
μικροτεμαχίω
ν από 
επιχρίσματα. 

57 Παθολογία 
σε θόλους και 
αψίδες 

Ολισθήσεις ανάμεσα σε 
πολλούς θολίτες με 
τοπικές θραύσεις 
θολιτών.  
Ορατή μεταβολή της 
καμπύλης του 
εσωραχίου ή 
εξωραχίου.  
Τοπική αποσύνθεση 
αψίδας και θόλου σε 
θέσεις θλιπτικής 
αστοχίας. 

Ολισθήσεις 
ανάμεσα σε 
πολλούς θολίτες. 
Πτώση μεγάλων 
τεμαχίων από 
επιχρίσματα. 

Δεν υπάρχουν 
ρωγμές ή 
εμφανίζονται 
τριχοειδείς 
ρωγμές στην 
κλείδα. 
Ενδεχόμενη 
μικρή 
ολίσθηση 
μεταξύ λίγων 
θολιτών.  
Ενδεχόμενη 
πτώση 
μικροτεμαχίω
ν από 
επιχρίσματα. 

58 Παθολογία 
σε στέγες και 
πατώματα 

Μερική αστοχία 
στεγών και 
πατωμάτων. 

----- Δεν υπάρχουν 
ρωγμές. 
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Προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση σύμφωνα με τις περιγραφές που 
περιλαμβάνονται στον προηγούμενο πίνακα, συνεκτιμώνται οι  πρόσθετες 
πληροφορίες σχετικά με τις τυπικές μορφές ρηγματώσεων που συμπληρώνονται 
στο Φύλλο τεκμηρίωσης αρ. 3 .  

ΤΟΠΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑ 

Περιγραφή προβλήματος: 
59 

Περιγράφονται πιθανά θέματα ετοιμορροπίας που παρατηρούνται σε τοπικές 
περιοχές της κατασκευής τα οποία χρήζουν άμεσης επέμβασης.  

Προτεινόμενες άμεσες ενέργειες: 
60 

Προτείνονται άμεσες ενέργειες που πρέπει να κάνει ο φορέας για την 
αντιμετώπιση των ετοιμορροπιών που παρατηρήθηκαν. 

Προτεινόμενες άμεσες έρευνες/μελέτες: 
61 

Προτείνονται άμεσες έρευνες και μελέτες που ενδεχομένως απαιτούνται για την 
αντιμετώπιση των βλαβών και λοιπών προβλημάτων του μνημείου που 
διαπιστώνονται επί τόπου  
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α/α

1 Κύρια

2 Άλλη

3 ∆ήμος

4 Οικισμός

5 ∆ιεύθυνση

6
Τοπωνύμιο 
περιοχής

7 Γεωδαιτικά στοιχεία

8
Κωδικός αρχαιολ. 
Κτηματολογίου

9 Αριθμός ορόφων

10 Εμβαδόν  (τ.μ.)

11
Τυπολογία με βάση 
την χρήση

12
Σημερινός 
ιδιοκτήτης

13 Αρχική χρήση 

14 Σημερινή χρήση 

15 Πλήθος χρηστών

16 Συχνότητα χρήσης 

17 Ηλικία
Χρονολόγηση 
μνημείου βάσει 
εποχής κατασκευής 

18
Προστατευόμενο 
αγαθό

19
Θεσμικό πλαίσιο 
προστασίας

20
Αρμόδιος φορέας 
προστασίας

21
Αρμόδιος φορέας 
αναστήλωσης
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ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΩΝ 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

(ΓΙΑ ΜΟΝΟΧΩΡΑ ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α)
αριθμός ∆ελτίου:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

 Ιδιοκτησία-
χρήση

Ονομασία

Θέση

Είδος μνημείου 

Προστασία 
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ΟΝΟΜΑ:

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ:

ΤΗΛ./ E-mail:
ΟΝΟΜΑ:

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ:

ΤΗΛ./Email:

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ:

23

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤ
ΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Α AB B C D E F ∆
Ε
Ν

 
Γ
Ν
Ω
Ρ
ΙΖ
Ω

25
Δεν 

συμπληρώθηκε
25

26
Δεν 

συμπληρώθηκε

27
Δεν 

συμπληρώθηκε

28
Δεν 

συμπληρώθηκε

29
Δεν 

συμπληρώθηκε

30
Δεν 

συμπληρώθηκε

31
Δεν 

συμπληρώθηκε

32
Δεν 

συμπληρώθηκε

33
Δεν 

συμπληρώθηκε

Σ
ύ
ν
ο
λ
ο

 β
α
θμ
ο
λ
ο
γ
ο
ύ
μ
εν
ω
ν 

ερ
ω
τή
σ
εω

ν
 Ε
ν
ό
τη
τα
ς 
Τ
ρ
ό
π
ο
υ

 
∆
ό
μ
η
σ
η
ς

B AΓ

Κονίαμα δομής των εξωτερικών στρώσεων 

Υλικό πλήρωσης πυρήνα εφόσον είναι δυνατή 
η παρατήρηση του (αφορά μόνο τρίστρωτες 
λιθοδομές)

Κατακόρυφες νευρώσεις  (αντηρίδες , 
σφενδόνια)

∆ιαμόρφωση γωνιών, ακμών με λαξευτούς 
λίθους

∆ιαζώματα (χωροθέτηση)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Περιγραφή 
φερόντων 
στοιχείων 
δομικού 
συστήματος

Πλοκή λιθοσωμάτων

Είδος λιθοσωμάτων 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΜΝΗΜΕΙΟΥ
(η συμπλήρωση των κελιών να γίνεται με χρήση αγγλικού γράμματος x)

ΤΡΟΠΟΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ

Α) Κατακόρυφα φέροντα στοιχεία

Αξιολόγηση

∆ιαζώματα (πλήθος οριζόντιων σταθμών)

∆ιαζώματα (τύπος)

24
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∆ιάταξη ανοιγμάτων 

Ανοίγματα κοντά στις γωνίες 

Συνδέσεις με κατακόρυφα στοιχεία (τοιχοποιία)

Γ B AΑξιολόγηση 

Σχέση πάχους τοίχου προς μήκος μεγαλύτερης 
ελεύθερης πλευράς 

Σχέση πάχους τοίχου προς ύψος πλευράς

Πρόσθετος καθ’ ύψος πρόβολος

Θολοδομία

Τοξωτές νευρώσεις

Ελκυστήρες, ελκυστηροθλιπτήρες 

Φέροντα στοιχεία δώματος (κατάσταση υλικών 
και συνδέσεων επί μέρους δομικών στοιχείων 
δώματος μεταξύ τους) 

Σύνδεση διαζωμάτων μεταξύ τους
(κλάπες, εντορμίες κλπ.)

Β) Οριζόντια η κεκλιμένα φέροντα στοιχεία

Αξιολόγηση

Ξύλινα ή μεταλλικά ζευκτά στέγης
(κατάσταση υλικών και συνδέσεων επί μέρους 
δομικών στοιχείων μεταξύ τους)  

 ∆ιαζώματα 
(κατάσταση υλικών: Ξύλο, Μέταλλο , Οπλ. 
Σκυρόδεμα)

Μονόπλευρος μανδύας Ο.Σ.

Αμφίπλευρος μανδύας Ο.Σ.

Γ B A

Γ) Γεωμετρικά Στοιχεία

Σενάζ (οριζόντιο διάζωμα) στην έδραση 
(ξύλινο ή μεταλλικό ή από Ο.Σ.)
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΣΕΙΣΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ
(η συμπλήρωση των κελιών να γίνεται με χρήση αγγλικού γράμματος x)

ΖΩΝΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΤΑ ΕΚ-8 και Εθνικό Προσάρτημα:

Στοιχεία από μικροζωνική μελέτη εάν υπάρχει

I II III

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε∆ΑΦΟΥΣ

Βάσει μελέτης / ερευνητικών δεδομένων

Εκτίμηση με επιφύλαξη

Συντελεστής επιρροής

ΕΝΟΤΗΤΑ ∆: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
(η συμπλήρωση των κελιών να γίνεται με χρήση αγγλικού γράμματος x)

Τ
ελ
ικ
ό
ς 

∆
εί
κ
τη
ς 

Τ
ρ
ω
τό
τη
τα
ς

Προτεινόμενες άμεσες έρευνες / μελέτες:

Παθολογία σε θόλους και αψίδες

Παθολογία σε στέγες και πατώματα

ΤΟΠΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑ
Περιγραφή προβλήματος:

Προτεινόμενες άμεσες ενέργειες:

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

Γενική εικόνα παθολογίας σε τοιχοποιία

Αξιολόγηση Γ B A

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ
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Οδηγίες Βαθμολόγησης του Δελτίου Προσεισμικού Ελέγχου 
Μονόχωρων Ισόγειων Κτισμάτων 

 
Το συμπληρωμένο Δελτίο Προσεισμικού Ελέγχου παραδίδεται στην 

υπηρεσία που θα διενεργήσει τη βαθμολόγηση επιμέρους πεδίων, προκειμένου στην 
συνέχεια να υπολογιστεί ο δείκτης τρωτότητας του κτίσματος.  
 
Α. Βαθμολόγηση επιμέρους πεδίων 
Η λογική που διέπει την βαθμολόγηση των απαντήσεων των επιμέρους πεδίων, 
συνίσταται στο ότι οι καταστάσεις (απαντήσεις) που είναι ευνοϊκότερες για την 
προστασία και διατήρηση του μνημείου (π.χ. διαζώματα και στις δύο παρειές του 
τοίχου) βαθμολογούνται με βαθμό “3” σε σχέση με τις υπόλοιπες καταστάσεις οι 
οποίες βαθμολογούνται με βαθμούς “2” και “1”, ανάλογα με την κρισιμότητά τους, 
δηλ. την απόστασή τους από την κατά περίπτωση θεωρούμενη ευνοϊκότερη 
κατάσταση (π.χ. την ύπαρξη διαζώματος μόνο στην εξωτερική/κεντρική ή 
εσωτερική παρειά του τοίχου).  
 
 
Τα πεδία που βαθμολογούνται και οι αντίστοιχοι βαθμοί έχουν ως εξής: 
 

ΔΟΜΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
 
 
25. Πλοκή λιθοσωμάτων:  
- Ανύπαρκτη ή κακή: βαθμολογείται με “1” 
- Επαρκής: βαθμολογείται με “2” 
- Ιδιαίτερα επιμελημένη: βαθμολογείται με “3” 
 
26. Είδος λιθοσωμάτων: 
-  Μικρού μεγέθους, στρογγυλευμένα, χαμηλής αντοχής, αποσαθρωμένα, με ρωγμές, 
διάβρωση ή απολέπιση: βαθμολογείται με “1” 
-  Κανονικού μεγέθους, με γωνιώδεις ακμές, σε καλή κατάσταση ικανοποιητικής 
αντοχής: βαθμολογείται με “2” 
-  Λαξευμένα (ισόδομα ή πολυγωνικά) με επιμελημένη όψη και σημαντικής αντοχής: 
βαθμολογείται με “3” 
 
27. Κονίαμα δομής των εξωτερικών στρώσεων : 
- Μεγάλου πάχους, μικρής αντοχής ή αποσαθρωμένο , μη διαπνέον και με πολλά 
τσιβίκια: βαθμολογείται με “1” 
- Μέσου πάχους, ικανοποιητικής αντοχής και επαρκούς πορώδους βαθμολογείται με 
“2 
- Μικρού πάχους , διαπνέον, ικανοποιητικής αντοχής βαθμολογείται με”3” 
 
28. Υλικό πλήρωσης πυρήνα εφόσον είναι δυνατή η παρατήρηση του (αφορά 
μόνο τρίστρωτες λιθοδομές): 
- Χώμα και χαλαρά υλικά, με σημαντικό ποσοστό κενών: βαθμολογείται με “1” 
- Σχετικά πλούσιο ασβεστοκονίαμα και μικροί λίθοι, μικρό ποσοστό κενών: 
βαθμολογείται με“2” 
- Συμπαγές λιθόδεμα με καλό κονίαμα δομής και ελάχιστο ποσοστό κενών: 
βαθμολογείται με “3” 
 
 
 
 

A - 28



29. Κατακόρυφες νευρώσεις (αντηρίδες, σφενδόνια) : 
- Μη ύπαρξη, σε συνδυασμό με μεγάλο μήκος τοίχου: βαθμολογείται με “1” 
- Ύπαρξη λόγω μεταγενέστερων επεμβάσεων, χωρίς επαρκή σύνδεση με τοιχοποιία: 
βαθμολογείται με “2” 
- Ύπαρξη εκ κατασκευής με καλή εμπλοκή λίθων: βαθμολογείται με “3” 
 
30. Διαμόρφωση γωνιών, ακμών με λαξευτούς λίθους: 
- Χωρίς: βαθμολογείται με “1” 
- Μόνον στις γωνίες του κτιρίου: βαθμολογείται με “2” 
- Λαξευτοί λίθοι στις γωνίες και τα πλαίσια ανοιγμάτων: βαθμολογείται με “3” 
 
31. Διαζώματα (χωροθέτηση): 
- Χωρίς διάζωμα βαθμολογείται με “1” 
- Μόνο στους μακρούς τοίχους βαθμολογείται με “2” 
- Περιμετρικά σε όλες τις τοιχοποιίες βαθμολογείται με “3” 
 
32. Διαζώματα (τύπος): 
- Μόνο στην εσωτερική παρειά βαθμολογείται με “1” 
- Μόνο στην εξωτερική παρειά ή στο κέντρο βαθμολογείται με “2” 
- Και στις δύο παρειές βαθμολογείται με “3” 
 
33. Διαζώματα (πλήθος οριζόντιων σταθμών): 
- Όσο περισσότερες στάθμες με αποσαθρωμένα τόσο χειρότερα βαθμολογείται με “1” 
- Μία στάθμη (πχ υπέρθυρα): βαθμολογείται με “2” 
- Σε πυκνές στάθμες (διαζωματική τοιχοποιία): βαθμολογείται με “3” 
 
34. Σύνδεση διαζωμάτων (κλάπες, εντορμίες κλπ.): 
- Ασύνδετα: βαθμολογείται με “1” 
- Με λίγες τοπικές ασυνέχειες: βαθμολογείται με “2” 
- Καλά συνδεδεμένα χωρίς ασυνέχειες: βαθμολογείται με “3” 
 
35. Διαζώματα (κατάσταση υλικών) Ξύλο, μέταλλο , Οπλ. Σκυρόδεμα: 
- Αποσαθρωμένα, που δημιουργούν κενά στην τοιχοποιία: βαθμολογείται με “1” 
- Με τοπικές φθορές: βαθμολογείται με  “2” 
- Σε καλή κατάσταση: βαθμολογείται με “3” 
 
36. Μονόπλευρος μανδύας Οπλισμένου. Σκυροδέματος: 
- Ανεξαρτήτως κατάστασης, όταν υφίσταται, είναι πάντα στοιχείο επιβαρυντικό για τις 
τοιχοποιίες: βαθμολογείται με “1” 
 
37. Αμφίπλευρος μανδύας Οπλισμένου Σκυροδέματος: 
- Διαβρωμένος οπλισμός, ασύνδετες πλευρές: βαθμολογείται με “1” 
- Σε καλή κατάσταση με εγκάρσιους συνδέσμους: βαθμολογείται με “2” 
 
38. Ξύλινα ή μεταλλικά ζευκτά στέγης (κατάσταση υλικών και συνδέσεων επί 
μέρους δομικών στοιχείων μεταξύ τους): 
- Παραμορφωμένα, με κακές συνδέσεις, χωρίς δικτύωση, αποσαθρωμένα ή 
διαβρωμένα: βαθμολογείται με “1” 
- Χωρίς παραμορφώσεις, με στοιχειώδη δικτύωση και σανίδωμα, και μέτριες 
συνδέσεις: βαθμολογείται με “2” 
- Χωρίς παραμορφώσεις, με καλή δικτύωση και συνδέσμους, τεγίδες και σανίδωμα: 
βαθμολογείται με “3” 
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39. Φέροντα στοιχεία δώματος (κατάσταση υλικών και συνδέσεων επί μέρους 
δομικών στοιχείων δώματος μεταξύ τους): 
- Παραμορφωμένα με αποσαθρώσεις διαβρώσεις, ρηγματώσεις και αποκάλυψη 
οπλισμών: βαθμολογείται με “1” 
- Μέτριες παραμορφώσεις, τοπικά ίχνη βλαβών, τριχοειδείς ρηγματώσεις: 
βαθμολογείται με “2” 
- Καλή κατάσταση, χωρίς βλάβες και παραμορφώσεις: βαθμολογείται με “3” 
 
40. Συνδέσεις με κατακόρυφα στοιχεία (τοιχοποιία): 
- Απλή έδραση μόνο κατά τη μια διεύθυνση των μακρών πλευρών, ασύνδετα με 
αετώματα: βαθμολογείται με “1” 
- Καλή σύνδεση με τοιχοποιία, με αγκύρωση σε διάζωμα μακρών πλευρών: 
βαθμολογείται με “2” 
- Καλή σύνδεση με τοιχοποιία με αγκύρωση σε διάζωμα και κατά τις δύο διευθύνσεις: 
βαθμολογείται με “3” 
 
41. Σενάζ (οριζόντιο διάζωμα) στην έδραση (ξύλινο ή μεταλλικό ή από Ο.Σ.): 
- Χωρίς διάζωμα (σημειακή έδραση  στέγης σε φωλιές ή αποσαθρωμένο στρωτήρα 
στη μία παρειά) ή σε χαντρωμένο διάζωμα οπλισμένου σκυροδέματος μόνο στην 
εσωτερική παρειά, τόσο χειρότερο όσο μεγαλώνουν οι διαστάσεις του: βαθμολογείται 
με “1” 
- απλή στήριξη στέγης σε σενάζ ή ξύλινο στρωτήρα ανεπαρκούς πλάτους που δεν 
καλύπτει το πάχος του τοίχου αλλά εκτείνεται πέρα από την εσωτερική παρειά: 
βαθμολογείται με “2” 
- Σενάζ ή διπλό ξύλινο διάζωμα  ή μεταλλικό διάζωμα επαρκούς πλάτους, μικρού 
ύψους, καλά αγκυρωμένο ,σε καλή κατάσταση: βαθμολογείται με “3” 
 
42. Θολοδομία: 
- Ακανόνιστη καμπυλότητα, πρόχειρη δόμηση με μικρούς λίθους και παχύ κονίαμα: 
βαθμολογείται με “1” 
- Κανονικότητα σχήματος, σφηνοειδείς λίθοι και λεπτοί αρμοί: βαθμολογείται με “2” 
- Κανονικότητα σχήματος, λαξευτοί λίθοι ή  πλίνθοι: βαθμολογείται με “3” 
 
43. Τοξωτές νευρώσεις: 
- Μη ύπαρξη, σε συνδυασμό με μεγάλο μήκος και άνοιγμα θόλου: βαθμολογείται με 
“1” 
- Ύπαρξη λόγω μεταγενέστερων ενισχυτικών επεμβάσεων, χωρίς επαρκή εμπλοκή 
με θολοδομία: βαθμολογείται με “2” 
- Ύπαρξη εκ κατασκευής με καλή εμπλοκή λίθων ή πλίνθων με θολοδομία 
βαθμολογείται με “3” 
 
44. Ελκυστήρες, ελκυστηροθλιπτήρες: 
- Κατεστραμμένοι λόγω οξείδωσης, αποσάθρωσης ή αποκοπής: βαθμολογείται με 
“1” 
- Μη ύπαρξη εκ κατασκευής: βαθμολογείται με “2” 
- Υπάρχοντες αρχικοί σε καλή κατάσταση ή νέοι (επισκευή): βαθμολογείται με “3” 
 
45. Σχέση πάχους τοίχου προς μήκος μεγαλύτερης ελεύθερης πλευράς (χωρίς 
εγκάρσιους τοίχους): 
- Όταν ο λόγος του πάχους του τοίχου προς το μήκος μεγαλύτερης ελεύθερης 
πλευράς (χωρίς εγκάρσιους τοίχους) είναι μικρότερο από 1/12: βαθμολογείται με “1” 
- Όταν ο λόγος του πάχους του τοίχου προς το μήκος μεγαλύτερης ελεύθερης 
πλευράς (χωρίς εγκάρσιους τοίχους) είναι μεγαλύτερος από 1/12 και μικρότερος από 
1/8: βαθμολογείται με “2” 
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- Όταν ο λόγος του πάχους του τοίχου προς το μήκος μεγαλύτερης ελεύθερης 
πλευράς (χωρίς εγκάρσιους τοίχους) είναι μεγαλύτερος από 1/8: βαθμολογείται με “3” 
 
46. Σχέση πάχους τοίχου προς ύψος πλευράς: 
- Όταν ο λόγος του πάχους του τοίχου προς το ύψος της πλευράς είναι μικρότερο 
από 1/9: βαθμολογείται με “1” 
- Όταν ο λόγος του πάχους του τοίχου προς το ύψος της πλευράς είναι μεγαλύτερος 
από 1/9 και μικρότερος από 1/7 :βαθμολογείται με “2” 
- Όταν ο λόγος του πάχους του τοίχου προς το ύψος της πλευράς είναι μεγαλύτερος 
από 1/7: βαθμολογείται με “3” 
 
47. Πρόσθετος καθ’ ύψος πρόβολος (π.χ. αέτωμα, κωδωνοστάσιο, καμινάδα): 
- Η απάντηση «Ναι» βαθμολογείται με “1” και θεωρείται πάντα δυσμενής 
 
48. Διάταξη ανοιγμάτων (εξετάζεται εάν η διάταξη των ανοιγμάτων διακόπτει 
τις κατακόρυφες ζώνες πεσσών): 
- Ακανόνιστη διάταξη (διακόπτονται οι κατακόρυφες ζώνες πεσσών) βαθμολογείται 
με “1” 
- Μερικώς συμμετρική διάταξη (διακόπτονται λίγες κατακόρυφες ζώνες πεσσών) 
βαθμολογείται με “2” 
- Απόλυτα συμμετρική (δεν διακόπτονται οι κατακόρυφες ζώνες πεσσών) 
βαθμολογείται με “3” 
 
49. Ανοίγματα κοντά στις γωνίες (απόσταση από γωνία): 
- Όταν η απόσταση του ανοίγματος από την γωνία είναι μικρότερη από 1,2μ: 
βαθμολογείται με “1” 
- Όταν η απόσταση του ανοίγματος από την γωνία είναι μεγαλύτερη από 1,2μ και 
μικρότερη από 2,0μ: βαθμολογείται με “2” 
- Όταν η απόσταση του ανοίγματος από την γωνία είναι μεγαλύτερη από 2,0μ: 
βαθμολογείται με “3” 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
 
50. Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ΕΚ-8 και Εθνικό Προσάρτημα: 
- Επιλέγεται η ζώνη σεισμική επικινδυνότητας και συνυπολογίζεται η επιρροή της με 
την κατηγορία εδάφους, όπως περιγράφεται στη συνέχεια. 
 
51. Στοιχεία από μικροζωνική μελέτη εάν υπάρχει: 
- Λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που αφορούν τη σεισμική επικινδυνότητα της 
περιοχής του κτίσματος, σύμφωνα με την εκπονημένη μικροζωνική μελέτη  
 
52-53. Κατηγορία εδάφους είτε βάσει μελέτης / ερευνητικών δεδομένων είτε 
εκτίμηση με επιφύλαξη: 
- Επιλέγεται η κατηγορία εδάφους βάσει μελέτης και συνυπολογίζεται η επιρροή της 
σε συνδυασμό με τη ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας σύμφωνα με τον πίνακα που 
ακολουθεί: 
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Ζώνη Σεισμικής 
Επικ/τας 

Τιμές Κατηγορία εδάφους / Τιμές συντελεστή s 

Συντ/στή Α B,C D E S1, 
S2* 

a 0.85 1.00 1.15 1.25 - 

Z1 1.60 1.36 1.60 1.84 2.00 - 

Z2 2.40 2.04 2.40 2.76 3.00 - 

Z3 3.60 3.06 3.60 4.14 4.50 - 

*Παραπέμπονται προς Δευτεροβάθμιο έλεγχο 
 
54. Δυσμενής γεωμορφολογία/δυσμενείς συνθήκες περιβάλλοντος: 
- Η επιρροή της δυσμενούς γεωμορφολογίας και των δυσμενών συνθηκών 
περιβάλλοντος λαμβάνεται υπόψη μέσω της απομείωσης του συντελεστή που 
προκύπτει από τον προηγούμενο πίνακα κατά 10% 
 
55. Γειτονικά κτίρια με κίνδυνο εμβολισμού: 
- Η επιρροή των γειτονικών κτιρίων με κίνδυνο εμβολισμού λαμβάνεται υπόψη μέσω 
της απομείωσης του συντελεστή που προκύπτει από τον προηγούμενο πίνακα κατά 
10% 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 
 
 
56. Γενική εικόνα παθολογίας σε τοιχοποιία: 
- Μεγάλες ανοιχτές ρωγμές στο πλείστον των τοίχων, ενδεχόμενη ολίσθηση κατά 
μήκος των ρωγμών. Αποδόμηση πλέξης λιθοσωμάτων κατά τόπους. Τοπικές 
θραύσεις από θλίψη. Τοπική αποσύνθεση τοίχων σε θέσεις θλιπτικής αστοχίας. 
Αστοχία μερικών μη-φερόντων στοιχείων. Σημαντικές παραμορφώσεις 
(φουσκώματα, αποκολλήσεις παρειάς αποκλίσεις, τοπικές καταρρεύσεις): 
βαθμολογείται με “25” 
- Λοξές ρωγμές σε πολλούς τοίχους, χωρίς ολίσθηση κατά μήκος των ρωγμών και 
πολλές απλές ρωγμές λόγω εντός επιπέδου κάμψεως στις γωνίες των ανοιγμάτων 
εύρους μικρότερου από 2.5mm. Πτώση μεγάλων τεμαχίων από επιχρίσματα: 
βαθμολογείται με “50” 
- Δεν υπάρχουν ρωγμές ή εμφανίζονται τριχοειδείς ρωγμές σε πολύ λίγους τοίχους. 
Ενδεχόμενη πτώση μικροτεμαχίων από επιχρίσματα: βαθμολογείται με “75” 
 
57. Παθολογία σε θόλους και αψίδες: 
- Ολισθήσεις ανάμεσα σε πολλούς θολίτες με τοπικές θραύσεις θολιτών. Ορατή 
μεταβολή της καμπύλης του εσωραχίου ή εξωραχίου. Τοπική αποσύνθεση αψίδας 
και θόλου σε θέσεις θλιπτικής αστοχίας: βαθμολογείται με “25” 
- Ολισθήσεις ανάμεσα σε πολλούς θολίτες. Πτώση μεγάλων τεμαχίων από 
επιχρίσματα: βαθμολογείται με “50” 
- Δεν υπάρχουν ρωγμές ή εμφανίζονται τριχοειδείς ρωγμές στην κλείδα. Ενδεχόμενη 
μικρή ολίσθηση μεταξύ λίγων θολιτών. Ενδεχόμενη πτώση μικροτεμαχίων από 
επιχρίσματα: βαθμολογείται με “75” 
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58. Παθολογία σε στέγες και πατώματα: 
- Μερική αστοχία στεγών και πατωμάτων: βαθμολογείται με “25” 
- Δεν δίνεται η δυνατότητα ενδιάμεσης επιλογής 
- Δεν υπάρχουν ρωγμές: βαθμολογείται με “75” 
 
 
Υπολογισμός δείκτη τρωτότητας 
 
Αναλύεται στη συνέχεια η διαδικασία προσδιορισμού του δείκτη τρωτότητας για κάθε 
μία εκ των τριών ενοτήτων (δομητική τεκμηρίωση μνημείου, σεισμική δράση, 
παθολογία) που περιγράφηκαν ανωτέρω: 
 
 
Β. Προσδιορισμός συμβολής της δομικής τρωτότητας του κτίσματος στο 
δείκτη τρωτότητας 

 
Στα πλαίσια του πρωτοβάθμιου ελέγχου και για την ενότητα της δομικής τρωτότητας 
του κτίσματος έγινε οι παραδοχή ότι όλες οι ερωτήσεις έχουν ίση συμμετοχή στον 
υπολογισμό του δείκτη τρωτότητας. Επιπρόσθετα, η μη συμπλήρωση κάποιων εκ 
των ερωτήσεων οδηγεί στην προσαύξηση της συμμετοχής των υπόλοιπων 
απαντήσεων στη διαμόρφωση του δείκτη τρωτότητας κατά το ποσοστό των 
ερωτήσεων που δεν συμπληρώθηκαν. Πιο συγκεκριμένα ο τελικός βαθμός για το 
δείκτη τρωτότητας, που αφορά αποκλειστικά τη δομητική τεκμηρίωση, προκύπτει 
από την ακόλουθη σχέση 
 

ύ ήB ή ί ή ί
ή έ ή

σ νολο ερωτ σεων
συνολικ βαθµολογ α δοµητικ ς τεκµηρ ωσης

πλ θος συµπληρωµ νων ερωτ σεων
= ⋅

 
Επισημαίνεται ότι η βέλτιστη περίπτωση στις ερωτήσεις της δομητικής τεκμηρίωσης 
αντιστοιχεί σε βαθμολογία 75, ενώ η δυσμενέστερη περίπτωση αντιπροσωπεύεται 
από το βαθμό 25.  
 

 
Γ. Προσδιορισμός συμβολής της σεισμικής δράσης στο δείκτη τρωτότητας 

 
Ο προσδιορισμός της συμβολής της σεισμικής δράσης στο δείκτη τρωτότητας 
προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του συντελεστή της σεισμικής επικινδυνότητας 
επί το συντελεστή εδάφους, το αποτέλεσμα του οποίου πολλαπλασιάζεται στη 
συνέχεια με τους μειωτικού συντελεστές επιρροής που αφορούν δυσμενή 
γεωμορφολογία/δυσμενείς συνθήκες περιβάλλοντος και ύπαρξη γειτονικών κτιρίων 
με κίνδυνο εμβολισμού. Στη συνέχεια γίνεται αναγωγή του προκύπτοντα συντελεστή 
στη κλίμακα του 25-75 που αποτελεί τη κλίμακα που χρησιμοποιείται και στις 
υπόλοιπες κατηγορίες. Η εξίσωση που αντιπροσωπεύει τις παραπάνω μετατροπές 
είναι η ακόλουθη: 
 

75έ ώ ή ό έ ί ά έ ή
ά ώ ή ό ά ί ά

υµεν στερη νη εισµικ ς πικινδυν τητας υµεν στερη ατηγορ α δ ϕους υντελεστ ς πιρρο ς
ϕιστ µενη νη εισµικ ς πικινδυν τητας ϕιστ µενη ατηγορ α δ ϕους

Ε Ζ Σ Ε ⋅Ε Κ Ε
Γ = ⋅Σ Ε ⋅

Υ Ζ Σ Ε ⋅Υ Κ Ε

  
 

Δ. Προσδιορισμός συμβολής της παθολογίας στο δείκτη τρωτότητας 
 

Με οδηγό το Φύλλο Τεκμηρίωσης 3  και κριτήριο τις βλάβες που εμφανίζονται στην 
κατασκευή δίδεται η βαθμολογία (Α,Β,Γ) που αντιστοιχεί σε κάθε μία εκ των τριών 
υποκατηγοριών (γενική εικόνα παθολογίας σε τοιχοποιία, παθολογία σε θόλους και 
αψίδες, παθολογία σε στέγες και πατώματα). Από τις βαθμολογίες που 
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τοποθετούνται στις υποκατηγορίες επιλέγεται η δυσμενέστερη ως η συνολική 
βαθμολογία και συμβολή της παθολογίας στο δείκτη τρωτότητας. Συνεπώς η 
βαθμολογία Α,Β και Γ αντιστοιχεί σε βαθμούς 75, 50 και 25 αντίστοιχα. Διευκρινίζεται 
ότι ως δυσμενέστερη θεωρείται εκείνη με το μικρότερο βαθμό. 
 
 
Ε. Υπολογισμός και ιδιότητες του τελικού δείκτη τρωτότητας 
 
Ο τελικός δείκτης τρωτότητας ισούται με το άθροισμα των επιμέρους τελικών βαθμών 
των τριών ενοτήτων δομητικής τεκμηρίωσης, σεισμικής δράσης και παθολογίας. 
Επισημαίνεται ότι ο δείκτης τρωτότητας δεν αποτελεί απόλυτο μέγεθος αλλά σχετικό. 
Επιτρέπει την σύγκριση και κατάταξη μνημείων του ίδιου δομικού τύπου βάσει της 
τρωτότητας που παρουσιάζουν, έτσι ώστε να υποστηριχθούν με αιτιολογημένο 
τρόπο διαδικασίες προτεραιοποίησης και λήψης αποφάσεων επέμβασης. Τονίζεται 
ότι ως δυσμενέστερη κατάσταση θεωρείται αυτή που συγκεντρώνει τη μικρότερη 
βαθμολογία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ENHΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 

Η συμπλήρωση του δελτίου προσεισμικού ελέγχου για τα μνημεία αυτής 
της κατηγορίας θα εφαρμοσθεί πιλοτικά σε τέσσερα μεταβυζαντινά μνημεία. 
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει κατασκευές που έχουν δύο κύρια φέροντα 
στοιχεία: κατακόρυφους τοίχους και οριζόντια δάπεδα και οροφές (επίπεδα ή 
θολωτά). 

Αν αυτά τα στοιχεία  είναι σωστά συνδεδεμένα, η αμοιβαία συνεργασία 
μεταξύ τους επιτρέπει στο κτίριο να συμπεριφέρεται ενιαία ή ως σύνολο ενιαίων 
τμημάτων.  

Οι επιλεγμένες πιλοτικές εφαρμογές αναφέρονται σε μονόχωρες 
εκκλησίες με τοιχοποιία από λιθοδομή και ξύλινες ή θολωτές οροφές. 

Αυτός ο κατασκευαστικός τύπος, με πολλές παραλλαγές, έχει 
χρησιμοποιηθεί σε έναν μεγάλο αριθμό χριστιανικών ναών, τόσο του Ορθόδοξου 
όσο και του Καθολικού  και Προτεσταντικού δόγματος. 

Στην Ελλάδα, ο τύπος αυτός έχει επικρατήσει κυρίως από τον 16ο έως 
και τον 20ο αιώνα, κατά την διάρκεια της Τουρκοκρατίας και μετά την 
απελευθέρωση. Μεγάλος αριθμός αυτών των ναών έχουν  χαρακτηριστεί 
διατηρητέα μνημεία, άλλα λόγω των σημαντικών τοιχογραφιών και των 
τέμπλων τους και άλλα λόγω του ιστορικού τους ρόλου. 

Τα μνημεία  αυτά μπορούν να συγκεντρωθούν σε δύο βασικές ομάδες 
ανάλογα με τις γενικές τους διαστάσεις: 

• 1η ομάδα: εκκλησίες μικρής κλίμακας
• 2η ομάδα: βασιλικές μεσαίας κλίμακας.

Δεν συμπεριλαμβάνουμε τις ελάχιστες βασιλικές μεγάλης κλίμακας, όπως
του Αγίου Πέτρου στην Κρήτη, διότι, παρόλο που ανήκουν στην ίδια 
κατασκευαστική κατηγορία, λόγω του  μεγάλου μεγέθους τους έχουν υποστεί 
πολλές  καταστροφές και οι περισσότερες από αυτές έχουν μερικά ή ολικά 
καταρρεύσει (όπως εξάλλου και οι παλαιοχριστιανικές βασιλικές). 

Στην ίδια κατασκευαστική κατηγορία μπορεί κανείς να εντάξει και άλλα 
μονώροφα ιστορικά κτίρια όπως σχολεία, κατοικίες, Τράπεζες, εργαστήρια και 
κοιτώνες Μονών, στρατιωτικά κτίρια κλπ.  

1η ομάδα: εκκλησίες μικρής κλίμακας 

Κατά την Τουρκοκρατία κτίσθηκαν πολλές μικρές μονόχωρες εκκλησίες 
(μερικές κρυφά και βιαστικά) οι περισσότερες με υλικά χαμηλού κόστους (πχ. 
πηλοκονιάματα δομής με ελάχιστον ασβέστη και αργολίθους) αλλά είχαν καλής 
ποιότητας εξωτερικά αρμολογήματα. Πολλές  φορές στις τοιχοποιίες τους είχαν 
ενσωματωμένους αρχαίους λίθους και γλυπτά, για πρακτικούς αλλά και 
διακοσμητικούς λόγους. 

Οι περισσότερες καλύπτονταν με κυλινδρικούς θόλους ή με ξύλινες 
στέγες. Τυπικά  παραδείγματα είναι ο Άγιος Δημήτριος στο Μαρούσι ή η Κόκκινη 
Εκκλησιά στο Αλιβέρι. Μερικές εκκλησίες έχουν και ξύλινους 
ελκυστηροθλιπτήρες. 
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Και οι τρείς διαστάσεις τους (ύψος, πλάτος, μήκος) είναι μικρές, ενώ το πάχος 
της τοιχοποιίας είναι από 0,75-1,10 μ. υποδηλώνοντας τρίστρωτη δόμηση με 
σημαντικό πάχος εσωτερικού γεμίσματος. Συνήθως είναι εξωτερικά 
ανεπίχριστες. 
 Αρκετές από αυτές τις εκκλησίες είναι χτισμένες πάνω σε ερείπια 
Παλαιοχριστιανικών Βασιλικών. Οι τοίχοι τους πατούν συνήθως στα θεμέλια 
του κεντρικού κλίτους προς το Ανατολικό τμήμα του, και συχνά ενσωματώνουν 
την αψίδα του παλαιοχριστιανικού ιερού ή τμήματα σωζόμενων τοίχων και 
τοξοστοιχιών. 

Σπανιότερα παραδείγματα είναι ναοί με πιο σύνθετη στέγαση, με ξύλινες 
μονοκλινείς στέγες στηριζόμενες σε εγκάρσια κτιστά τόξα και παραστάδες. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο ναός των Ταξιαρχών στα Καλύβια. 

Μερικές εκκλησίες αυτής της ομάδας είναι ιδιωτικές, κτισμένες στα 
αγροκτήματα της εξοχής. Αν και μικρές, είναι συχνά καλοχτισμένες ανάλογα με 
την οικονομική κατάσταση του ιδιοκτήτη.  Τυπικό παράδειγμα είναι ο ναός  της 
Αναλήψεως (ή  Αγ. Βασιλείου) στην Κεφαλλονιά. 

 
2η ομάδα: βασιλικές μεσαίας κλίμακας 
 
Η δεύτερη αυτή ομάδα άρχισε να επικρατεί από τον 18ο αιώνα, όταν 
επιτράπηκε το ελεύθερο θαλάσσιο εμπόριο στην Μεσόγειο και ξεκίνησε  η 
οικονομική ανάπτυξη σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας (Ιόνια νησιά, Κρήτη, 
νησιά Βορείου Αιγαίου, Ήπειρος). Συνέχισε  δε να κυριαρχεί σε όλη την Ελληνική 
επικράτεια, και μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους.  

Τέτοιες εκκλησίες ανεγέρθηκαν στις περισσότερες πόλεις, ως ενοριακές, 
πολλές δε χτίσθηκαν ακόμα και σε μικρούς οικισμούς από πλούσιους δωρητές. Η 
κλίμακά τους αντιστοιχεί στον μεγάλο αριθμό των πιστών που πλέον 
συμμετέχουν στις λειτουργίες . Είναι κατά κανόνα κτισμένες με καλύτερα υλικά, 
με εξωτερικές λαξευτές διακοσμήσεις, κυρίως Νεοκλασικού στυλ, και συνήθως 
έχουν ξύλινη οροφή. 

Στην παρούσα πιλοτική εφαρμογή επιλέγουμε να αναφερθούμε στις 
βασιλικές της χερσονήσου Παλικής, στην Κεφαλλονιά, καθώς έχουν μια σχεδόν 
τυποποιημένη μορφή κατόψεως, συμμετρικά ανοίγματα, ξύλινες οροφές, κτιστά 
αετώματα, και Νεοκλασικό διάκοσμο. Έχουν επίσης υψηλά τέμπλα, γυναικωνίτη 
και διακοσμητικές οροφές.   
Όλες υπέστησαν αλλεπάλληλες ζημιές από πολλούς σεισμούς, με 
σημαντικότερους του 1867, 1953 και 2014. Δύο από αυτές αναφέρονται ως 
χαρακτηριστικά παραδείγματα: η Κοίμηση της Θεοτόκου στην Κοντογεννάδα 
και ο Άγιος Ιωάννης στα Φαφατάτα. 
 Η ομάδα αυτών των ναών παρουσιάζει ενδιαφέρον για συγκριτική 
μελέτη σεισμικής  τρωτότητας αλλά και για την αξιολόγηση των διάφορων 
επισκευαστικών και ενισχυτικών μεθόδων που τους έχουν εφαρμοσθεί. Ήδη 
έχει εκπονηθεί μια ενδιαφέρουσα μεταπτυχιακή εργασία για την συμπεριφορά 
τους στον πρόσφατο σεισμό σε σχέση με την ποιότητα του εδάφους θεμελίωσής 
τους.1 

                                                        
1 E. Koζικόπουλος: “Αριθμητική μελέτη του δομικού συστήματος των εκκλησιών 
υπό σεισμική καταπόνηση” 
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Σύμφωνα με μια σχετική δημοσίευση 2 τα μήκη τους έχουν διακύμανση 
από 8,3 μ. έως 23,70 μ. Η διακύμανση του πλάτους είναι μικρότερη (από  5,4 έως  
10,80 μ) καθώς εξαρτάται από την διαθεσιμότητα των διαστάσεων σε ξύλινες 
δοκούς για τις στέγες. Τα ύψη στους μακρούς τοίχους κυμαίνονται από 4,5 έως 7 
μ. ενώ τα αετώματα στις ανατολικές και δυτικές όψεις είναι κατά 0,60-1,3 μ. 
ψηλότερα. 

Οι τοίχοι έχουν πάχος 0,6 έως 0,75 μ.  υποδηλώνοντας καλοχτισμένες 
τρίστρωτες λιθοδομές με σχετικά μικρό πάχος υλικού πλήρωσης στον πυρήνα 
τους. Τα εξωτερικά επιχρίσματα  είναι πλούσια σε ασβέστη και σημαντικού 
πάχους, και προστατεύουν τις τοιχοποιίες από τις καιρικές συνθήκες. Οι 
διακοσμητικές ζώνες από λαξευτούς λίθους στις γωνίες και τα πλαίσια 
ανοιγμάτων είναι μικρού πάχους και δεν συνδέονται με τις εσωτερικές παρειές 
των τοίχων. 

Δεν υπάρχουν ξυλοδεσιές στο εσωτερικό των λιθοδομών αλλά μερικές 
εκκλησίες είχαν ένα ενδιαφέρον σύστημα εσωτερικού ξύλινου σκελετού από 
κατακόρυφους στύλους που συνδέονταν με την ξύλινη στέγη, το οποίο 
προσέφερε πρόσθετη ασφάλεια σε όσους βρίσκονταν στο εσωτερικό όταν οι 
λιθοδομές κατέρρεαν από τον σεισμό. Δυστυχώς αυτό το σύστημα έχει 
αποξηλωθεί στους περισσότερους ναούς μετά τον σεισμό του 1953 και 
αντικαταστάθηκε από μανδύες και διαζώματα οπλισμένου σκυροδέματος. 

                                                        
2  Η. Μπεριάτος : «Η εκκλησιαστική Αρχιτεκτονική στην Κεφαλονιά» Κεφαλονιά, 
ένα μεγάλο μουσείο, Εκκλησιαστική Τέχνη (τόμος Γ΄)   Αργοστόλι, 1996 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
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ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ  ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ, 
EYBOIA
14ος αιώνας
Βυζαντινό με ψευδοϊσόδομη
αργολιθοδομή

Μελέτη Α. Δεληβορριάς, αρχιτέκτων.

ΜΙΚΡΕΣ ΘΟΛΩΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
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ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΤΤΙΚΗ

16ος Αιώνας 
Με τοιχογραφίες και αρχαίους λίθους εντοιχισμένους 
στις όψεις από αργολιθοδομή.
Επισκευάσθηκε τον 20ο αιώνα με προσθήκη συνεχούς 
λοξής αντηρίδας από πλινθοδομή με πηλοκονίαμα, που 
συνδέεται με τον Νότιο τοίχο ο οποίος έχει παρουσιάσει 
απόκλιση από την κατακόρυφο.
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ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΟΥΣΙ
Διαστάσεις 13,40X 6,50 μ.
Μελέτη: Διεύθυνση Αναστήλωσης
Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων ΥΠΠΟΑ
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ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΕΡΕΝΤΑΣ, 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΤΤΙΚΗ 
13ος αιώνας,  χτισμένος πάνω σε 
ερείπια παλιότερης βασιλικής, με 
σωζόμενα τμήματα  τοίχων. 
Φέρει 4 επάλληλες φάσεις 
τοιχογράφησης

ΜΟΝΟΚΛΙΤΟΙ ΝΑΟΙ ΧΤΙΣΜΕΝΟΙ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΡΕΙΠΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

ΝΑΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΣΤΑ ΚΑΛΥΒΙΑ 
ΚΟΥΒΑΡΑ, ΑΤΤΙΚΗΣ

Χτισμένος πάνω στα κατάλοιπα
παλαιοχριστιανικής Βασιλικής
του 5ου ή 6ου αιώνα
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ΝΑΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΣΤΑ ΚΑΛΥΒΙΑ 
ΚΟΥΒΑΡΑ, ΑΤΤΙΚΗΣ
Χτισμένος πάνω στα κατάλοιπα
παλαιοχριστιανικής Βασιλικής
Οι μακροί τοίχοι του ναού
έχουν ενσωματώσει τις κιονοστοιχίες 
των κλιτών της βασιλικής.

Διαστάσεις 7,60Χ17,70 μ.
Υψος περίπου 6,50 μ.
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ΝΑΟΣ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΚΟΥΒΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ:Χ. Μπούρας
ΝΑΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΣΤΑ ΚΑΛΥΒΙΑ 
ΚΟΥΒΑΡΑ, ΑΤΤΙΚΗΣ

EΙΔΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΜΕ 
ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΚΤΙΣΤΑ ΤΟΞΑ 
ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΔΙΚΛΙΝΗ ΞΥΛΙΝΗ ΣΤΕΓΗ
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ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΣΤΕΓΗ
Ι. ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ , ΚΡΗΤΗΣ
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ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΚΗΣ ΣΤΗΝ 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Χάρτης που δείχνει τις παλιές εκκλησίες της 
Κεφαλονιάς. Με κόκκινο αυτές που έχουν ήδη 
χαρακτηριστεί διατηρητέα μνημεία. Φαίνεται η 
μεγάλη συγκέντρωση ναών στην χερσόνησο της 
Παλικής.

Paliki peninsula
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Το σύστημα του εσωτερικού σκελετού από ξύλινα υποστυλώματα που υποβαστάζει 
την στέγη και αποτρέπει την κατάρρευσή της ακόμα και όταν οι περιμετρικές 

τοιχοποιίες και το σενάζ έχουν καταρρεύσει .Παράδειγμα διατήρησης του 
συστήματος αυτού σε παλαιό αρχοντικό, μετά και τον σεισμό του 2012.
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ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ (Ή ΑΓ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ) ΣΤΗΝ ΚΟΝΤΟΓΕΝΝΑΔΑ.
Πιθανώς 16ου αι..
Διαστάσεις κατά προσέγγιση: 9,10 X 5,44 μ.
‘Υψος: 3,80 μ (max.4,90 στο αέτωμα)

Λιθοδομή με πολλούς ισόδομους λαξευτούς 
λίθους. Σημαντικές βλάβες στις γωνίες μετά 
τον σεισμό του 2014.
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ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ (Ή ΑΓ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ) ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΝΤΟΓΕΝΝΑΔΑ.
Πιθανώς 16ου αι..
Πρόχειρα ανακασκευασμένη οροφή και 
σενάζ πριν τον σεισμό του 2014.

A - 49



ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗΝ 
ΚΟΝΤΟΓΕΝΝΑΔΑ ΜΕ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟ.

Αρχική κατασκευή 16ος αι. μερική 
κατάρρευση και ανακατασκευή τον 17ο αι. 

και επισκευές μετά το 1953.
Διαστάσεις : 19,90 X 7,00 μ.

Υψος: 6,40 m
(max. 8,27στο αέτωμα)
Παχος λιθοδομής 0,7 μ.

ΜΕΛΕΤΗ (σε εξέλιξη) : K. Aθανασιάδου και συνεργάτες

A - 50



ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΝΤΟΓΕΝΝΑΔΑ
Εσωτερικός χώρος με «ουρανία» και τέμπλο.          Κατά μήκος τομή
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ΡΩΓΜΕΣ ΣΤΙΣ ΓΩΝΙΕΣΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΥ ΑΕΤΩΜΑΤΟΣ

ΡΩΓΜΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΝ ΕΠΑΦΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟ A - 52



ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 
ΣΤΗΝ ΚΟΝΤΟΓΕΝΝΑΔΑ
Αποκόλληση του τέμπλου από τον 
Νότιο τοίχο που έχει απόκλιση
απο την κατακόρυφο.

Ρωγμές στις γωνίες 
από την εσωτερική 

πλευρά και
μετακινήσεις

της οροφής
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ΝΑΟΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑ ΦΑΦΑΤΑΤΑ,
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ, 

Μετά την
Διαστάσεις : 16,00 X 7,35 μ.

Ύψος: 5,40 μ.
(max. 7,12 μ. στο αέτωμα)

Πάχος τοίχων: 0,75 μ.
Ο αρχικός Ναός κατέρρευσε λόγω 

κατολίσθησης του πρανούς  και 
ανακατασκευάστηκε 

τον 19ο αι. με διαφορετικό 
προσανατολισμό 

Νέα θέση Ναού

Προγενέστερος `Ναός
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ΝΑΟΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑ ΦΑΦΑΤΑΤΑ,
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ, 19ου αι.

Επισκευάσθηκε μετά τον σεισμό 
του 1953 με μονόπλευρη εσωτερική 

ενίσχυση από σκυρόδεμα.
Η εξωτερική παρειά τωνλιθοδομών στο 

αέτωμα και το γείσο αποκολλήθηκε
και κατέπεσε στον σεισμό του 2014.
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Παράρτημα 2

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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KΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

A
Απλές 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

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 
πιθανόν 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 λυγηρότητα η σεισμική τους απόκριση μπορεί να θεωρηθεί ως  καθολική καμπτική συμπεριφορά. .

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 
εκτός 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 μαλακούς βράχους ή σπήλαια. Σε αυτές τις 
κατασκευές η μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στις γεωτεχνικές παραμέτρους (συνθήκες).
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΔΑΦΩΝ 
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ΤΥΠΟΙ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΟΥΣ 

ΜΟΝΟΣΤΡΩΤΕΣ 
ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ ΕΩΣ 0,25 Μ. ΔΙΣΤΡΩΤΕΣ ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ ΕΩΣ 0,55Μ 

ΤΡΙΣΤΡΩΤΕΣ ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ 0,55-0,80 Μ.

ΣΥΜΠΑΓΗ  ΥΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ    ΧΑΛΑΡΑ ΥΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ        ΠΛΙΝΘΟΠΕΡΙΚΛΕΙΣΤΗ  

ΕΓΚΑΡΣΙΕΣ ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΛΙΘΟΔΟΜΗ
ΜΕ ΚΑΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ                   ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ.

ΧΑΛΑΡΑ ΥΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ.

ΤΡΙΣΤΡΩΤΗ ΛΙΘΟΔΟΜΗ >0,80 Μ.
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ΠΛΑΚΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
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ΠΛΗΡΩΣ ΙΣΟΔΟΜΗ ΛΙΘΟΔΟΜΗ TΡΙΣΤΡΩΤΗ ΛΙΘΟΔΟΜΗ ΜΕ ΙΣΟΔΟΜΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΟΨΗ
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ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΗ ΛΙΘΟΔΟΜΗ

ΜΗ ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΗ 
ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ

ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΗ 
ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ

ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗ ΛΑΞΕΥΤΗ 
ΓΩΝΙΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
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ΠΛΙΝΘΟΠΕΡΙΚΛΕΙΣΤΗ ΟΨΗ ΛΙΘΟΔΟΜΗΣ ΨΕΥΔΟΠΛΙΝΘΟΠΕΡΙΚΛΕΙΣΤΗ 
ΟΨΗ  ΛΙΘΟΔΟΜΗΣ

ΚΕΡΑΜΟ-
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ

ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ 
ΣΕ

ΠΛΙΝΘΟ-
ΠΕΡΙΚΛΕΙΣΤΗ
ΛΙΘΟΔΟΜΗ
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ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ ΑΠΟ ΩΜΕΣ ΠΛΙΝΘΟΥΣ
ΜΕ ΠΗΛΟ ΚΑΙ ΑΧΥΡΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΗ
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ΜΙΣΤΡΙΣΤΗ ΟΨΗ ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗΣ

ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
ΜΕ 

ΞΕΧΕΙΛΙΣΤΟ 
ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑ
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ΤΥΠΟΙ ΘΟΛΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΟΥΣ 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΘΟΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΦΘΟΡΑ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΘΟΛΙΤΩΝ

ME MIKΡΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥ ΚΟΝΙΑΜΑ          ΜΕ ΣΦΗΝΟΕΙΔΕΙΣ ΘΟΛΙΤΕΣ             ΜΕ ΛΑΞΕΥΤΟΥΣ ΘΟΛΙΤΕΣ

ΑΠΟΚΟΠΗ  ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑΣ

ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΤΟΙΧΟΥ
ΚΑΙΑΠΟΚΛΙΣΗ ΕΞΩ ΠΑΡΕΙΑΣ  ΤΟΙΧΟΥ
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ΤΥΠΟΙ  ΔΙΑΖΩΜΑΤΩΝ 

ΔΙΠΛΗ ΞΥΛΟΔΕΣΙΑ ΣΕ ΤΡΙΣΤΡΩΤΗ
ΛΙΘΟΔΟΜΗ ΜΕ ΚΛΑΠΕΣ.

ΜΟΝΗ ΞΥΛΟΔΕΣΙΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗ.

ΤΡΙΠΛΗ ΞΥΛΟΔΕΣΙΑ ΣΕ ΤΟΙΧΟ ΠΑΧΟΥΣ 1,20
ΜΕ ΚΛΑΠΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΠΟΛΛΑΠΛΗ ΔΕΣΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ

ΔΙΠΛΟΥ ΤΑΦ ΣΕ ΛΙΘΙΝΟ ΠΕΣΟ A - 67



ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
ΥΠΑΡΞΗΣ 
ΞΥΛΟΔΕΣΙΩΝ
ΣΕ 
ΛΙΘΟΔΟΜΗ

ΣΦΗΝΕΣ
ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ 
ΑΚΡΩΝ
ΣΤΙΣ ΓΩΝΙΕΣ 
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ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΔΡΑΣΗ ΔΟΚΩΝ ΣΕ ΞΥΛΙΝΑ 
ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΑ  ΦΟΥΡΟΥΣΙΑ  ΜΕ 

ΚΕΝΤΡΙΚΌ ΣΤΡΩΤΗΡΑ 

ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΔΡΑΣΗ ΔΟΚΩΝ ΣΕ 
ΔΙΠΛΗ ΞΥΛΟΔΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΦΑΛΗΣ ΕΔΡΑΣΗ ΔΟΚΩΝ ΣΕ 
ΞΥΛΙΝΟ ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΟ ΣΤΡΩΤΗΡΑ 

ΑΠΛΗ ΕΔΡΑΣΗ ΠΛΑΚΑΣ       ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ ΕΔΡΑΣΗ ΠΛΑΚΑΣ     ΕΔΡΑΣΗ ΠΛΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΑΡΚΕΣ ΣΕΝΑΖ     ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΙΧΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΚΑ
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
(ΜΟΝΟΧΩΡΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ) 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

1 
Ονομασία 

Κύρια Ι. ΝΑΟΣ KOIΜΗΣΕΩΣ 
ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

2 Άλλη ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΤΗ ΡΟΥΓΑ 
ΠΑΝΑΓΙΑ Τ’ ΑΓΡΙΛΟΥ 

3 Δήμος ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
4 Οικισμός ΚΟΝΤΟΓΕΝΝΑΔΑ 
5 Διεύθυνση ΕΝΤΟΣ ορίων οικισμού 
6 Τοπωνύμιο περιοχής 
7 Γεωδαιτικά στοιχεία - 
8 Κωδικός αρχαιολ. 

Κτηματολογίου 
- 

9 
Είδος 
μνημείου 

Αριθμός ορόφων Ισόγειο ΜΕ ΜΙΚΡΟ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝΙΤΗ  

10 Εμβαδόν (τ.μ.) 138 
11 Τυπολογία με βάση την χρήση Λατρευτικό Μνημείο 

(ορθόδοξη εκκλησία) 
12 

Ιδιοκτησία-
χρήση 

Σημερινός ιδιοκτήτης Εκκλησιαστικό Συμβούλιο 
13 Αρχική χρήση Κοιμητηριακός Ναός 
14 Σημερινή χρήση Κοιμητηριακός Ναός 
15 Πλήθος χρηστών 20-30 (max. 50)
16 Συχνότητα χρήσης Περιστασιακή 
17 Ηλικία Χρονολόγηση μνημείου βάσει 

εποχής κατασκευής  
Μεταβυζαντινό (16ος αι.)με 
μεταγενέστερες επεμβάσεις 

18 
Προστασία 

Προστατευόμενο αγαθό Αρχιτεκτονικός τύπος , 
τέμπλο, τοιχογραφίες 

19 Θεσμικό πλαίσιο προστασίας Απόφαση κήρυξης 
20 Αρμόδιος φορέας προστασίας ΥΠΠΟΑ( Εφορεία 

Κεφαλληνίας) 
21 Αρμόδιος φορέας 

αναστήλωσης 
ΔΑΒΜΜ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
22 ΟΝΟΜΑ: 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 
ΤΗΛ./ E-mail: 
ΟΝΟΜΑ: 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 
ΤΗΛ./Email: 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
 
23 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ

ΤΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
 

Α 
Χ 

AB 
 

B C D Ε F ΔΕΝ 
ΓΝΩΡΙΖΩ 

24 ΔΟΜΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

Μονόχωρη βασιλική. Τοίχοι από αργολιθοδομή με 
γωνιολίθους , λαξευτά πλαίσια ανοιγμάτων και 
νεοκλασικά εξέχοντα γείσα. Με ξύλινη στέγη 
δικτυωματικων ζευκτών και  καμπύλη οροφή «ουρανία». 
Ξύλινο τέμπλο και γυναικωνίτης. Ψηλό Κωδωνοστάσιο 
κατ επέκταση Δυτικού τοίχου. 
 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 

Α) Κατακόρυφα φέροντα στοιχεία 
Αξιολόγηση Γ Β Α 
25 Πλοκή λιθοσωμάτων  Χ  
26 Είδος λιθοσωμάτων   Χ  
27 Κονίαμα δομής των 

εξωτερικών στρώσεων  
  Χ 

28 Υλικό πλήρωσης πυρήνα 
 (αφορά μόνο τρίστρωτες 
λιθοδομές), εφόσον είναι 
δυνατή η διερεύνησή του 

 Χ 
 

 

29 Κατακόρυφες νευρώσεις  
(αντηρίδες , σφενδόνια) 

   

30 Διαμόρφωση γωνιών, ακμών 
με λαξευτούς λίθους 

  Χ 

31 Διαζώματα (χωροθέτηση)  Χ  

32 Διαζώματα (τύπος)    
33 Διαζώματα (πλήθος 

οριζόντιων σταθμών) 
 Χ  

34 Σύνδεση διαζωμάτων 
(κλάπες, εντορμίες κλπ) 

 Χ  

35 Διαζώματα (κατάσταση 
υλικών) Ξύλο, μέταλλο , Οπλ. 
Σκυρόδεμα 

 Χ  

36 Μονόπλευρος μανδύας Ο.Σ.  ----- ----- 
37 Αμφίπλευρος μανδύας Ο.Σ.   ----- 
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Β) Οριζόντια η κεκλιμένα φέροντα στοιχεία 
Αξιολόγηση Γ Β Α 
38 Ξύλινα ή μεταλλικά ζευκτά 

(κατάσταση υλικών)   
Χ

39 Φέροντα στοιχεία δώματος 
(κατάσταση υλικών) 

40 Συνδέσεις με κατακόρυφα 
στοιχεία (τοιχοποιία) 

Χ 

41 Σενάζ στην έδραση Χ 
42 Θολοδομία 
43 Τοξωτές νευρώσεις 
44 Ελκυστήρες, ελκυστηροθλι- 

πτήρες  

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Αξιολόγηση Γ Β Α 
45 Σχέση πάχους τοίχου προς 

μήκος μεγαλύτερης 
ελεύθερης πλευράς (χωρίς 
εγκάρσιους τοίχους)  

Χ 
1/30,5 

46 Σχέση πάχους τοίχου προς 
ύψος πλευράς 

Χ 
1/9,85 

47 Πρόσθετος καθ’ ύψος 
πρόβολος(πχ αέτωμα) 

48 Διάταξη ανοιγμάτων 
(εξετάζεται εάν η διάταξη 
των ανοιγμάτων διακόπτει 
τις κατακόρυφες ζώνες 
πεσσών) 

Χ 

49 Ανοίγματα κοντά στις 
γωνίες (απόσταση από 
γωνία) 

Χ 
Οριακά 
2,15μ 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

50 ΖΩΝΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΤΑ ΕΚ-8 και Εθνικό Προσάρτημα: Ι ΙΙ ΙΙΙ 

Χ 
51 Στοιχεία από μικροζωνική μελέτη εάν υπάρχει Δεν υπάρχει 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ Α Β C D E S1 
S2 

52 Βάσει μελέτης 
/ερευνητικών δεδομένων 

53 Εκτίμηση με επιφύλαξη Χ 
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 
Αξιολόγηση επιρροής Συντελεστής 

επιρροής 
54 Δυσμενής γεωμορφολογία/ 

δυσμενείς συνθήκες 
περιβάλλοντος   

Σε έδαφος με μεγάλη 
κλίση  

55 Γειτονικά κτίρια με κίνδυνο 
εμβολισμού  

Κωδωνοστάσιο 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
Αξιολόγηση 
επιρροής  

Γ Β Α 

56 Γενική εικόνα 
παθολογίας σε 
τοιχοποιία 

Χ

57 Παθολογία 
σε θόλους και 
αψίδες 

58 Παθολογία 
σε στέγες και 
πατώματα 

Χ

ΤΟΠΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑ 

Περιγραφή προβλήματος: 
59 Ετοιμορροπία αετωμάτων (μερικές καταρρεύσεις 

λίθων γείσου) και παρακείμενου κωδωνοστασίου 
(αποδιοργάνωση, μετατόπιση  λίθων)   

Προτεινόμενες άμεσες ενέργειες: 
60 Προληπτικές καταβιβάσεις ετοιμόρροπων λίθων γείσου 

και αετωμάτων, προστασία στέγης από όμβρια , 
ελεγχόμενη καθαίρεση άνω τμήματος κωδωνοστασίου, 
προστατευτικό ικρίωμα εμπρός από Δυτική όψη. 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΑΟΥ 

Προτεινόμενες άμεσες έρευνες / μελέτες: 
61 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Φύλλο τεκμηρίωσης 1 

ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑ/είδη σχεδίων ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ - ΕΤΟΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ  

Τοπογραφική ΝΑΙ 
Αρχιτεκτονική ΝΑΙ Κ. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ- Ε. 

ΔΕΛΗΝΙΚΟΛΑ 2015 
Φέροντος οργανισμού ΝΑΙ Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ & 

συνεργάτες 2015 
Παθολογίας ΝΑΙ Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ & 

συνεργάτες 2015 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Παλαιότερες 
επεμβάσεις  
(οικοδομικές 
φάσεις) 

Με βάση ιστορικά στοιχεία ο Ναός κατέρρευσε μερικώς   τον 
17ο αι. Και απέμεινε μόνο ο Β. Τοίχος του που διασώζει τον 
μπαρόκ αρχιτεκτονικό διάκοσμο. Ανοικοδομήθηκε μετά τον 
σεισμό του 1867  με Νεοκλασικά στοιχεία, και έπαθε ζημιές 
κατά τους σεισμούς του, του 1953 και του 2014 

Τελευταία 
επισκευή 

Πρόσφατη ανακατασκευή δικτυωματικής ξύλινης στέγης με 
καρφωτά κεραμίδια πάνω σε μονόπλευρα σενάζ. Επισκευή 
επιχρισμάτων πριν τον σεισμό του 2014. 

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ 

ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΨΕΩΣ/ΩΝ 

διαστάσεις  Ναού: μήκος 19,90 μ. Πλάτος 7,00 μ και πάχος τοίχων  0,65 εκ. 
εκτός από τον δυτικό που είναι 0,80 εκ. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΗ/ΕΣ: 

Πάχος τοίχου 0.65 ύψος (χωρίς το αέτωμα) 6,40 μ. και   8,27 με αέτωμα 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ 

Κλίση εδάφους περίπου 2, 60  μ. από Β σε Ν. 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
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Φύλλο τεκμηρίωσης 2 

 
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ 
ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ (φύλλο τεκμηρίωσης) 
 
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ  
ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 
 
 
ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΊ 
 
 
 
ΕΠΙΡΡΟΗ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ /ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
Εφόσον υπάρχει γεωλογικός χάρτης να επισυνάπτεται 
 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ  ΝΑΙ ΟΧΙ  Δεν 
γνωρίζω 

Επιφανειακή θεμελίωση σε χαλαρές 
επιχωματώσεις  η προσχώσεις 

  
Πιθανόν 
στην 
Νότια 
πλευρά  

Κτισμένο κοντά ή πάνω σε επισφαλές φυσικό ή 
τεχνητό πρανές 

ΝΑΙ   

Σε περιοχή με υψηλό υδροφόρο ορίζοντα  ΟΧΙ  

Σε περιοχή με ιστορικό πλημμυρών  ΟΧΙ  

Παράγοντες ατμοσφαιρικής ρύπανσης   ΟΧΙ  

Γειτνίαση με θαλάσσιο περιβάλλον (άλατα)   ΟΧΙ  
 
ΕΠΙΡΡΟΗ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΓΕΙΤΟΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: 
ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟ  

ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ 
ΑΡΜΟΥ ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ 

ΓΝΩΡΙΖΩ 

επαρκής αρμός***    

ανεπαρκής ή μη συνεχής αρμός    

χωρίς αρμό  ΝΑΙ   

A - 77



Το εύρος του αντισεισμικού αρμού αναφέρεται στην ανώτατη στάθμη επαφής 
μεταξύ όμορων κτιρίων και θεωρείται επαρκής 2 εκ.  για 3 μ ύψος και προσαύξηση 
κατά  άλλο 1 εκ. ανά 1 μ. πρόσθετου ύψους   

ΕΙΔΟΣ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΥ 

Με άλλο ισόγειο διαφορετικού ύψους 

Κτίσμα διαφορετικής δυσκαμψίας ΝΑΙ 

Με ανομοιογενείς στάθμες ορόφων ΟΧΙ 

Σε επαφή με δυσανάλογα ογκώδη ή 
ψηλή κατασκευή (τείχος, 
κωδωνοστάσιο, γέφυρα κλπ.) 

ΝΑΙ 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΡΡΟΕΣ 

ΠΡΟΣΦΑΤΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΛΑΒΩΝ  
ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΚΤΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΛΑΒΩΝ 

Ελεύθερο κείμενο 
Με βάση ιστορικά στοιχεία ο Ναός κατέρρευσε μερικώς τον 17ο αι. και 
απέμεινε μόνο ο Β. τοίχος του που διασώζει τον μπαρόκ αρχιτεκτονικό 
διάκοσμο. Ανοικοδομήθηκε αμέσως μετά τον σεισμό του 1867 με  
Νεοκλασσικά στοιχεία,  και έπαθε ζημιές κατά τους σεισμούς  του 1953 
και του 2014. 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΚΡΟΖΩΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ; 
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ  
Αν υπάρχει αναφέρονται τα ειδικότερα στοιχεία που προκύπτουν. 
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Φύλλο τεκμηρίωσης 3 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ  
Προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση σύμφωνα με τις περιγραφές που 
περιλαμβάνονται στον προηγούμενο πίνακα, δίδονται πρόσθετες πληροφορίες 
σχετικά με τις τυπικές μορφές ρηγματώσεων.  

 
Aξιολόγηση Γ Β Α 
Κατακόρυφες ρωγμές κατά το πάχος 
του τοίχου με «φούσκωμα» της 
τοιχοποιίας 
 

 
 

 Φούσκωμα 
μικρού εύρους 
χωρίς  την 
εμφάνιση 
εκτεταμένων 
κατακόρυφων 
ρηγματώσεων 

. 

Ρωγμές αποκόλλησης εγκάρσιων 
τοιχών  
 

 
 

Παρατηρείται  
αποκόλληση-
αποσύνδεση του 
νότιου τοίχου. 
Διαμπερείς 
ρωγμές και στις 4 
γωνίες . 

  

Οριζόντιες καμπτικές ρωγμές είτε 
στη βάση του τοίχου είτε στη βάση 
πεσσών, είτε άνωθεν ανοιγμάτων  

 

 
 

Εν τούτοις είναι 
πιθανόν να 
υπάρχουν αφού 
παρατηρείται  και 
απόκλιση του Ν. 
τοίχου καθ’ όλο το 
ύψος του 

 Δεν 
διαπιστώνον
ται.  

Λοξές ή χιαστί καμπτοδιατμητικές 
ρωγμές  

Πολλές σε πλήθος 
και μεγάλου 
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μήκους. Εμφάνιση 
τους άνωθεν των 
ανοιγμάτων και 
στο σώμα των 
πεσσών, σε όλες 
τις πλευρές . 

Ρωγμές στη βάση των 
διαφραγμάτων, στεγών (πλημμελής 
έδραση στέγης, κακή στερέωση ή/και 
κατ’ αποστάσεις) 

 

 

 
  

 Μικρού εύρους 
και λίγες σε 
πλήθος λόγω 
πρόσφατης 
ανακατασκευής 
στέγης. 

 

Αποκλίσεις  τοιχοποιών από 
κατακόρυφο   

Απόκλιση Νότιου 
τοίχου έως 12 εκ 
στο άνω μέρος . 
Έχει αποκοπεί με 
διαμπερείς 
ρωγμές κοντά 
στις γωνίες 
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α/α

1 Κύρια

2 Άλλη

3 ∆ήμος

4 Οικισμός

5 ∆ιεύθυνση

6
Τοπωνύμιο 
περιοχής

7 Γεωδαιτικά στοιχεία

8
Κωδικός αρχαιολ. 
Κτηματολογίου

9 Αριθμός ορόφων

10 Εμβαδόν  (τ.μ.)

11
Τυπολογία με βάση 
την χρήση

12
Σημερινός 
ιδιοκτήτης

13 Αρχική χρήση 

14 Σημερινή χρήση 

15 Πλήθος χρηστών

16 Συχνότητα χρήσης 

17 Ηλικία
Χρονολόγηση 
μνημείου βάσει 
εποχής κατασκευής 

18
Προστατευόμενο 
αγαθό

19
Θεσμικό πλαίσιο 
προστασίας

20
Αρμόδιος φορέας 
προστασίας

21
Αρμόδιος φορέας 
αναστήλωσης

Υ
π
ο
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ό
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το
υ
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Β
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ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΩΝ 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

(ΓΙΑ ΜΟΝΟΧΩΡΑ ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α)
αριθμός ∆ελτίου:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Ι. ΝΑΟΣ KOIΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

 Ιδιοκτησία-
χρήση

Ονομασία

Θέση

Είδος μνημείου 

ΥΠΠΟΑ( Εφορεία Κεφαλληνίας)

Λατρευτικό Μνημείο (ορθόδοξη 
εκκλησία)

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΌ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Κοιμητηριακός  Ναος

Κοιμητηριακός  Ναος

20-30

Περιστασιακή 

Μεταβυζαντινό (16ος αι.)με 
μεταγενέστερες επεμβάσεις 

Αρχιτεκτονικός τύπος , τέμπλο, 
τοιχογραφίες

Απόφαση κήρυξης

ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΤΗ ΡΟΥΓΑ 
ΠΑΝΑΓΙΑ Τ’ ΑΓΡΙΛΟΥ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΚΟΝΤΟΓΕΝΝΑ∆Α 

ΕΝΤΟΣ ορίων οικισμού 

-

-

Ισόγειο ΜΕ ΜΙΚΡO ΓΥΝΑΙΚΩΝIΤΗ 

138

∆ΑΒΜΜ

Προστασία 
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22

ΟΝΟΜΑ:

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ:

ΤΗΛ./ E-mail:
ΟΝΟΜΑ:

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ:

ΤΗΛ./Email:

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ:

23

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤ
ΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Α 
X AB B C D E F ∆

Ε
Ν

 
Γ
Ν
Ω
Ρ
ΙΖ
Ω

25 2 25

26 2

27 3

28 2

29
Δεν 

συμπληρώθηκε

30 3

31 2

32
Δεν 

συμπληρώθηκε

33 2
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∆
ό
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η
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η
ς

B A

X

X

X

X

Γ

Κονίαμα δομής των εξωτερικών στρώσεων 

Υλικό πλήρωσης πυρήνα εφόσον είναι δυνατή 
η παρατήρηση του (αφορά μόνο τρίστρωτες 
λιθοδομές)

Κατακόρυφες νευρώσεις  (αντηρίδες , 
σφενδόνια)

X

X

∆ιαμόρφωση γωνιών, ακμών με λαξευτούς 
λίθους

∆ιαζώματα (χωροθέτηση)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Περιγραφή 
φερόντων 
στοιχείων 
δομικού 
συστήματος

Πλοκή λιθοσωμάτων

Είδος λιθοσωμάτων 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΜΝΗΜΕΙΟΥ
(η συμπλήρωση των κελιών να γίνεται με χρήση αγγλικού γράμματος x)

Μονόχωρη βασιλική. Τοίχοι από αργολιθοδομή με 
γωνιολίθους , λαξευτά πλαίσια ανοιγμάτων και νεοκλασικά 
εξέχοντα γείσα, Με  ξύλινη στέγη δικτυωματικων  ζευκτών 
και  καμπύλη οροφή «ουρανία». Ξύλινο τέμπλο και 
γυναικωνίτης.  Ψηλό Κωδωνοστάσιο κατ επέκταση ∆υτικού 
τοίχου

ΤΡΟΠΟΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ

Α) Κατακόρυφα φέροντα στοιχεία

Αξιολόγηση

∆ιαζώματα (πλήθος οριζόντιων σταθμών) X

∆ιαζώματα (τύπος)

24
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34 2

35 2

36
Δεν 

συμπληρώθηκε

37
Δεν 

συμπληρώθηκε

9

38 2

39
Δεν 

συμπληρώθηκε

40 2

41 2

42
Δεν 

συμπληρώθηκε

43
Δεν 

συμπληρώθηκε

44
Δεν 

συμπληρώθηκε
3

45 1

46 1

47
Δεν 

συμπληρώθηκε

48 3

49 3 4 53,13
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∆
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∆ιάταξη ανοιγμάτων 

Ανοίγματα κοντά στις γωνίες 

X

X

Συνδέσεις με κατακόρυφα στοιχεία (τοιχοποιία) X

Γ B A

X

Αξιολόγηση 

Σχέση πάχους τοίχου προς μήκος μεγαλύτερης 
ελεύθερης πλευράς 

Σχέση πάχους τοίχου προς ύψος πλευράς

Πρόσθετος καθ’ ύψος πρόβολος

Θολοδομία

Τοξωτές νευρώσεις

Ελκυστήρες, ελκυστηροθλιπτήρες 

X

Φέροντα στοιχεία δώματος (κατάσταση υλικών 
και συνδέσεων επί μέρους δομικών στοιχείων 
δώματος μεταξύ τους) 

Σύνδεση διαζωμάτων μεταξύ τους
(κλάπες, εντορμίες κλπ.)

Β) Οριζόντια η κεκλιμένα φέροντα στοιχεία

Αξιολόγηση

Ξύλινα ή μεταλλικά ζευκτά στέγης
(κατάσταση υλικών και συνδέσεων επί μέρους 
δομικών στοιχείων μεταξύ τους)  

X

X
 ∆ιαζώματα 
(κατάσταση υλικών: Ξύλο, Μέταλλο , Οπλ. 
Σκυρόδεμα)

Μονόπλευρος μανδύας Ο.Σ.

Αμφίπλευρος μανδύας Ο.Σ.

X

Γ B A

Γ) Γεωμετρικά Στοιχεία

X

Σενάζ (οριζόντιο διάζωμα) στην έδραση 
(ξύλινο ή μεταλλικό ή από Ο.Σ.)
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50

3,6

51

Α Β C D E S1 
S2

52 0

53 X 0,85

Αξιολόγηση 
επιρροής 

54

∆υσμενής 
γεωμορφολογία/ 
δυσμενείς 
συνθήκες 
περιβάλλοντος  

0,9

55
Γειτονικά κτίρια 
με κίνδυνο 
εμβολισμού 

0,9 27,00

56 25

57 0

58 50

25,00

59

∆
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∆
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Συντελεστής 

επιρροής 

Πρόσθετων 

Στοιχείων
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΣΕΙΣΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ
(η συμπλήρωση των κελιών να γίνεται με χρήση αγγλικού γράμματος x)

ΖΩΝΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΤΑ ΕΚ-8 και Εθνικό Προσάρτημα:

Στοιχεία από μικροζωνική μελέτη εάν υπάρχει

I II III

X

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε∆ΑΦΟΥΣ

X

Βάσει μελέτης / ερευνητικών δεδομένων

Εκτίμηση με επιφύλαξη

Συντελεστής επιρροής

Σε έδαφος με μεγάλη  κλίση 

Κωδωνοστάσιο 

ΕΝΟΤΗΤΑ ∆: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
(η συμπλήρωση των κελιών να γίνεται με χρήση αγγλικού γράμματος x)

Παθολογία σε θόλους και αψίδες

Παθολογία σε στέγες και πατώματα

ΤΟΠΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑ

Περιγραφή προβλήματος:

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

Γενική εικόνα παθολογίας σε τοιχοποιία

Αξιολόγηση

X

Γ B A

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ
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60

61

105,13
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Προτεινόμενες άμεσες έρευνες / μελέτες:

Προληπτικές καταβιβάσεις ετοιμόρροπων λίθων γείσου και 
αετωμάτων, προστασία στέγης από όμβρια , ελεγχόμενη καθαίρεση 
ανω τμήματος κωδωνοστασίου , προστατευτικό ικρίωμα εμπρός από 

∆υτική όψη.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ ΝΑΟY

Ετοιμορροπία αετωμάτων (μερικές καταρεύσεις λίθων γείσου) και 
παρακείμενου κωδωνοστασίου (αποδιοργάνωση, μετατόπιση  λίθων)  

Προτεινόμενες άμεσες ενέργειες:
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
(ΜΟΝΟΧΩΡΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ) 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
 

1  
Ονομασία 

Κύρια Ι. Ν. ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  

2 Άλλη Ι. ΝΑΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 

3 Δήμος ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
4 Οικισμός ΚΟΝΤΟΓΕΝΝΑΔΑ 
5 Διεύθυνση Εκτός ορίων οικισμού  
6 Τοπωνύμιο περιοχής -  
7 Γεωδαιτικά στοιχεία -  
8 Κωδικός αρχαιολ. 

Κτηματολογίου 
- 

9  
Είδος 
μνημείου  

Αριθμός ορόφων Ισόγειο  
10 Εμβαδόν (τ.μ.) 49 
11 Τυπολογία με βάση την χρήση Λατρευτικό Μνημείο 

(ορθόδοξη εκκλησία) 
12  

Ιδιοκτησία-
χρήση 

Σημερινός ιδιοκτήτης Οικογένεια….και επίτροποι 
13 Αρχική χρήση  Ναός (Ξωκλήσι) 
14 Σημερινή χρήση  Κοιμητηριακός Ναός  
15 Πλήθος χρηστών Οικογένεια ιδιοκτητών  (max. 

15) 
16 Συχνότητα χρήσης  Περιστασιακή  
17 Ηλικία Χρονολόγηση μνημείου βάσει 

εποχής κατασκευής  
Μεταβυζαντινό (16ος αι.) 

18  
Προστασία  

Προστατευόμενο αγαθό Αρχιτεκτονικός τύπος  
19 Θεσμικό πλαίσιο προστασίας Προστατεύεται αυτόματα 

(υπό κήρυξη) 
20 Αρμόδιος φορέας προστασίας ΥΠΠΟΑ( Εφορεία 

Κεφαλληνίας) 
21 Αρμόδιος φορέας 

αναστήλωσης 
ΔΑΒΜΜ 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
22 ΟΝΟΜΑ:  
 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:  
 ΤΗΛ./ E-mail:  
 ΟΝΟΜΑ:  
 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:  
 ΤΗΛ./Email:  
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

23 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ
ΤΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

Α 
Χ 

AB B C D Ε F ΔΕΝ 
ΓΝΩΡΙΖΩ 

24 ΔΟΜΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

Μονόχωρη βασιλική. Τοίχοι από αργολιθοδομή με 
γωνιολίθους , λαξευτά πλαίσια ανοιγμάτων και ακμές 
εσωτερικών ακμών , με ξύλινη στέγη χωρίς 
σανίδωμα. 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 
Α) Κατακόρυφα φέροντα στοιχεία 

Αξιολόγηση Γ Β Α 
25 Πλοκή λιθοσωμάτων Χ
26 Είδος λιθοσωμάτων Χ
27 Κονίαμα δομής των 

εξωτερικών στρώσεων 
Χ

28 Υλικό πλήρωσης πυρήνα 
 (αφορά μόνο τρίστρωτες 
λιθοδομές), εφόσον είναι 
δυνατή η διερεύνησή του 

Χ

29 Κατακόρυφες νευρώσεις 
(αντηρίδες , σφενδόνια) 

- 

30 Διαμόρφωση γωνιών, ακμών 
με λαξευτούς λίθους 

Χ

31 Διαζώματα (χωροθέτηση) Χ

32 Διαζώματα (τύπος) Χ
33 Διαζώματα (πλήθος 

οριζόντιων σταθμών) 
Χ

34 Σύνδεση διαζωμάτων 
(κλάπες, εντορμίες κλπ) 

Χ

35 Διαζώματα (κατάσταση 
υλικών) Ξύλο, μέταλλο , Οπλ. 
Σκυρόδεμα 

Χ

36 Μονόπλευρος μανδύας Ο.Σ. ----- ----- 
37 Αμφίπλευρος μανδύας Ο.Σ. ----- 
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Β) Οριζόντια η κεκλιμένα φέροντα στοιχεία 
Αξιολόγηση Γ Β Α 
38 Ξύλινα ή μεταλλικά ζευκτά 

(κατάσταση υλικών)   
Χ

39 Φέροντα στοιχεία δώματος 
(κατάσταση υλικών) 

40 Συνδέσεις με κατακόρυφα 
στοιχεία (τοιχοποιία) 

Χ

41 Σενάζ στην έδραση Χ 
42 Θολοδομία 
43 Τοξωτές νευρώσεις 
44 Ελκυστήρες, ελκυστηροθλι- 

πτήρες  
Χ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Αξιολόγηση Γ Β Α 
45 Σχέση πάχους τοίχου προς 

μήκος μεγαλύτερης 
ελεύθερης πλευράς (χωρίς 
εγκάρσιους τοίχους)  

Χ 
1/13 

46 Σχέση πάχους τοίχου προς 
ύψος πλευράς 

Χ 
1/5,4 

47 Πρόσθετος καθ ύψος 
πρόβολος(πχ αέτωμα) 

Χ 

48 Διάταξη ανοιγμάτων 
(εξετάζεται εάν η διάταξη 
των ανοιγμάτων διακόπτει 
τις κατακόρυφες ζώνες 
πεσσών) 

Χ 

49 Ανοίγματα κοντά στις 
γωνίες (απόσταση από 
γωνία) 

Χ 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

50 ΖΩΝΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΤΑ ΕΚ-8 και Εθνικό Προσάρτημα: Ι ΙΙ ΙΙΙ 

Χ 
51 Στοιχεία από μικροζωνική μελέτη εάν υπάρχει Δεν υπάρχει 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ Α Β C D E S1 
S2 

52 Βάσει μελέτης 
/ερευνητικών δεδομένων 

53 Εκτίμηση με επιφύλαξη Χ 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 
Αξιολόγηση επιρροής Συντελεστής επιρροής 

54 Δυσμενής γεωμορφολογία/ δυσμενείς 
συνθήκες περιβάλλοντος   

Σε έδαφος με μικρή  κλίση 

55 Γειτονικά κτίρια με κίνδυνο εμβολισμού Δεν υπάρχουν 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
Αξιολόγηση 
επιρροής  

Γ Β Α 

56 Γενική εικόνα 
παθολογίας σε 
τοιχοποιία 

Χ

57 Παθολογία 
σε θόλους και 
αψίδες 

58 Παθολογία 
σε στέγες και 
πατώματα 

Χ

ΤΟΠΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑ 

Περιγραφή προβλήματος: 
59 Μεγάλη κατακόρυφη ρωγμή στην ΝΔ γωνία, 

αποδιοργάνωση παραθύρου  
και απόκλιση προς τα έξω Ν . τοίχου 

Προτεινόμενες άμεσες ενέργειες: 
60 Υποστύλωση-αντιστήριξη περιοχής ΝΔ γωνίας 

Προτεινόμενες άμεσες έρευνες / μελέτες: 
61 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
 

Φύλλο τεκμηρίωσης 1 
 

ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ 
 

ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑ/είδη σχεδίων ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ - ΕΤΟΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ  

Τοπογραφική ΝΑΙ  
Αρχιτεκτονική ΝΑΙ (υπο εκπόνηση) Ε. ΔΕΛΗΝΙΚΟΛΑ 
Φέροντος οργανισμού   
Παθολογίας ΝΑΙ  Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 

Σε περίπτωση που διατίθενται σχέδια αποτύπωσης ή/και μελέτη 
αποκατάστασης κτιρίου, αναφέρονται αναλυτικά και γίνεται χρήση και 
σχολιασμός των βασικών υπαρχόντων σχεδίων που είναι διαθέσιμα για τον 
έλεγχο και επισυνάπτονται στο δελτίο. 
 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 

Παλαιότερες 
επεμβάσεις  
(οικοδομικές 
φάσεις) 

Δεν υπάρχουν διαφορετικές οικοδομικές φάσεις  

Τελευταία 
επισκευή  

Πρόσφατη ανακατασκευή ξύλινης στέγης με καρφωτά 
κεραμίδια  πάνω σε μονόπλευρα σενάζ. Το τέμπλο έχει 
καταστραφεί. 

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ  
 
ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  
 

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΨΕΩΣ/ΩΝ 

 
διαστάσεις μήκος 9,10 μ. Πλάτος 5,45 μ και πάχος τοίχου 0,7 μ 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΗ/ΕΣ:  

 
 

 
. ύψος (χωρίς το αέτωμα) 3,80 μ. και  4,90 με αέτωμα 

 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ 

 

  
Κλίση εδάφους περίπου 0,6 μ από α σε Δ. 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
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Φύλλο τεκμηρίωσης 2 
 
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ 
ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ (φύλλο τεκμηρίωσης) 
 
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ  
ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 

 
 
 
ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΊ 
 
 
 

 
ΕΠΙΡΡΟΗ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ /ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
Εφόσον υπάρχει γεωλογικός χάρτης να επισυνάπτεται 
 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ  ΝΑΙ ΟΧΙ  Δεν 
γνωρίζω 

Επιφανειακή θεμελίωση σε χαλαρές 
επιχωματώσεις  η προσχώσεις 

  X 

Κτισμένο κοντά ή πάνω σε επισφαλές φυσικό ή 
τεχνητό πρανές 

ΝΑΙ   

Σε περιοχή με υψηλό υδροφόρο ορίζοντα  ΟΧΙ  

Σε περιοχή με ιστορικό πλημμυρών  ΟΧΙ  

Παράγοντες ατμοσφαιρικής ρύπανσης   ΟΧΙ  

Γειτνίαση με θαλάσσιο περιβάλλον (άλατα)   ΟΧΙ  
 
ΕΠΙΡΡΟΗ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΓΕΙΤΟΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: 

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΚΤΙΡΙΟ 

ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ 
ΑΡΜΟΥ ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ 

ΓΝΩΡΙΖΩ 

επαρκής αρμός***    

ανεπαρκής ή μη συνεχής αρμός    

χωρίς αρμό     
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Το εύρος του αντισεισμικού αρμού αναφέρεται στην ανώτατη στάθμη επαφής 
μεταξύ όμορων κτιρίων και θεωρείται επαρκής 2 εκ.  για 3 μ ύψος και προσαύξηση 
κατά  άλλο 1 εκ. ανά 1 μ. πρόσθετου ύψους   
 

ΕΙΔΟΣ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΥ 

Με άλλο ισόγειο διαφορετικού ύψους  ΟΧΙ 

Κτίσμα διαφορετικής δυσκαμψίας  ΟΧΙ 

Με ανομοιογενείς στάθμες ορόφων   ΟΧΙ 

Σε επαφή με δυσανάλογα ογκώδη ή 
ψηλή κατασκευή (τείχος, 
κωδωνοστάσιο, γέφυρα κλπ.) 

 

ΟΧΙ 

 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΡΡΟΕΣ 
 
ΚΟΝΤΙΝΗ ΠΗΓΗ ΔΟΝΗΣΕΩΝ (ΠΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ, ΜΕΤΡΟ ΚΛΠ 
ΠΡΟΣΦΑΤΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΛΑΒΩΝ  
ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΚΤΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΛΑΒΩΝ 
 

Ελεύθερο κείμενο 
ΚΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΤΩΝ ΝΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΘΕ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ 
ΤΟΥ 1953 ΟΤΑΝ ΚΑΤΕΠΕΣΕ Η ΣΤΕΓΗ ΚΑΙ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΤΕΜΠΛΟ.  
ΠΑΡΕΜΕΙΝΕ ΣΕ ΗΜΙΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΘΗΚΕ 
ΣΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 2000-2010 ΜΕ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ 
ΚΟΝΤΟΓΕΝΝΑΔΑΣ .  
ΕΠΑΘΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 
 

 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΚΡΟΖΩΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ; 
Δεν υπάρχει 
Αν υπάρχει αναφέρονται τα ειδικότερα στοιχεία που προκύπτουν. 
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Φύλλο τεκμηρίωσης 3 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ  
Προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση σύμφωνα με τις περιγραφές που 
περιλαμβάνονται στον προηγούμενο πίνακα, δίδονται πρόσθετες πληροφορίες 
σχετικά με τις τυπικές μορφές ρηγματώσεων.  
 
Aξιολόγηση Γ Β Α 
Κατακόρυφες ρωγμές κατά το πάχος 
του τοίχου με «φούσκωμα» της 
τοιχοποιίας 
 

 
 

Αμφίπλευρο 
σημαντικό 
φούσκωμα της 
τοιχοποιίας στην 
περιοχή της 
αποκόλλησης της ΝΔ 
γωνίας. 

 . 

Ρωγμές αποκόλλησης εγκάρσιων 
τοιχών  
 

 
 

Παρατηρείται  
αποκόλληση-
αποσύνδεση 
εγκάρσιων τοιχών. 
Διαμπερείς ρωγμές 

  

Οριζόντιες καμπτικές ρωγμές είτε στη 
βάση του τοίχου είτε στη βάση πεσσών, 
είτε άνωθεν ανοιγμάτων  
 

 

 
 

 - Δεν υπάρχουν 
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Λοξές ή χιαστί καμπτοδιατμητικές 
ρωγμές  

 
 

 
 

Πολλές σε πλήθος και 
μεγάλου μήκους. 
Εμφάνιση τους 
άνωθεν των 
ανοιγμάτων και στο 
σώμα των πεσσών. 

  

Ρωγμές στη βάση των διαφραγμάτων, 
στεγών (πλημμελής έδραση στέγης, 
κακή στερέωση ή/και κατ’ αποστάσεις) 

 

 

 

 Μικρού 
εύρους και 
λίγες σε 
πλήθος 
λόγω 
πρόσφατης 
ανακατασκ
ευής 
στέγης. 

 

Παραμόρφωση ανοιγμάτων  Πτώση τοξολίθων  
από υπέρθυρα, ιδίως 
στην θέση ΝΔ γωνίας  
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α/α

1 Κύρια

2 Άλλη

3 ∆ήμος

4 Οικισμός

5 ∆ιεύθυνση

6
Τοπωνύμιο 
περιοχής

7 Γεωδαιτικά στοιχεία

8
Κωδικός αρχαιολ. 
Κτηματολογίου

9 Αριθμός ορόφων

10 Εμβαδόν  (τ.μ.)

11
Τυπολογία με βάση 
την χρήση

12
Σημερινός 
ιδιοκτήτης

13 Αρχική χρήση 

14 Σημερινή χρήση 

15 Πλήθος χρηστών

16 Συχνότητα χρήσης 

17 Ηλικία
Χρονολόγηση 
μνημείου βάσει 
εποχής κατασκευής 

18
Προστατευόμενο 
αγαθό

19
Θεσμικό πλαίσιο 
προστασίας

20
Αρμόδιος φορέας 
προστασίας

21
Αρμόδιος φορέας 
αναστήλωσης

Υ
π
ο
λο

γι
σ
μ
ό
ς 
το
υ

 ∆
εί
κ
τη

 
Τ
ρ
ω
τό
τη
τα
ς

Β
α
θμ
ο
λ
ό
γ
η
σ
η

Α
ρ
ιθ
μ
ό
ς 
σ
υ
μ
π
λ
η
ρ
ω
μ
έν
ω
ν

 
ερ
ω
τή
σ
εω

ν

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΩΝ 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

(ΓΙΑ ΜΟΝΟΧΩΡΑ ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α)
αριθμός ∆ελτίου:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Ι. Ν. ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 Ιδιοκτησία-
χρήση

Ονομασία

Θέση

Είδος μνημείου 

ΥΠΠΟΑ( Εφορεία Κεφαλληνίας)

Λατρευτικό Μνημείο (ορθόδοξη 
εκκλησία)

Οικογένεια….και επίτροποι

Ναος (Ξωκλήσι)

Κοιμητηριακός  Ναος

Οικογένεια ιδιοκτητών  (max. 15)

Περιστασιακή 

Μεταβυζαντινό (16ος αι.)

Αρχιτεκτονικός τύπος

Προστατευεται αυτόματα (υπό κήρυξη)

Ι. ΝΑΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΚΟΝΤΟΓΕΝΝΑ∆Α 

Εκτός ορίων οικισμού 

-

-

-

Ισόγειο

49

∆ΑΒΜΜ

Προστασία 
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22

ΟΝΟΜΑ:

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ:

ΤΗΛ./ E-mail:
ΟΝΟΜΑ:

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ:

ΤΗΛ./Email:

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ:

23

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤ
ΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Α 
X AB B C D E F ∆

Ε
Ν

 
Γ
Ν
Ω
Ρ
ΙΖ
Ω

25 1 25

26 2

27 2

28 1

29
Δεν 

συμπληρώθηκε

30 3

31 2

32 1

33 2

Σ
ύ
ν
ο
λ
ο

 β
α
θμ
ο
λ
ο
γ
ο
ύ
μ
εν
ω
ν

 
ερ
ω
τή
σ
εω

ν
 Ε
ν
ό
τη
τα
ς 
Τ
ρ
ό
π
ο
υ

 
∆
ό
μ
η
σ
η
ς

B A

X

X

Γ

X

X

Κονίαμα δομής των εξωτερικών στρώσεων 

Υλικό πλήρωσης πυρήνα εφόσον είναι δυνατή 
η παρατήρηση του (αφορά μόνο τρίστρωτες 
λιθοδομές)

Κατακόρυφες νευρώσεις  (αντηρίδες , 
σφενδόνια)

X

X

X

∆ιαμόρφωση γωνιών, ακμών με λαξευτούς 
λίθους

∆ιαζώματα (χωροθέτηση)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Περιγραφή 
φερόντων 
στοιχείων 
δομικού 
συστήματος

Πλοκή λιθοσωμάτων

Είδος λιθοσωμάτων 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΜΝΗΜΕΙΟΥ
(η συμπλήρωση των κελιών να γίνεται με χρήση αγγλικού γράμματος x)

Μονόχωρη βασιλική. Τοίχοι από αργολιθοδομή με 
γωνιολίθους , λαξευτά πλαίσια ανοιγμάτων και ακμές 
εσωτερικών ακμών, με ξύλινη στέγη  χωρίς σανίδωμα.

ΤΡΟΠΟΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ

Α) Κατακόρυφα φέροντα στοιχεία

Αξιολόγηση

∆ιαζώματα (πλήθος οριζόντιων σταθμών) X

∆ιαζώματα (τύπος)

24
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34 2

35 2

36
Δεν 

συμπληρώθηκε

37
Δεν 

συμπληρώθηκε

10

38 2

39
Δεν 

συμπληρώθηκε

40 1

41 2

42
Δεν 

συμπληρώθηκε

43
Δεν 

συμπληρώθηκε

44 2 4

45 1

46 3

47 1

48 3

49 1 5 44,74

Σ
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Α
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Β
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ν
 Ε
ν
ό
τη
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ς 
Γ

∆
εί
κ
τη
ς 
∆
ο
μ
ικ
ή
ς 

Τ
ρ
ω
τό
τη
τα
ς

∆ιάταξη ανοιγμάτων 

Ανοίγματα κοντά στις γωνίες 

X

X

Συνδέσεις με κατακόρυφα στοιχεία (τοιχοποιία) X

Γ B A

X

Αξιολόγηση 

Σχέση πάχους τοίχου προς μήκος μεγαλύτερης 
ελεύθερης πλευράς 

Σχέση πάχους τοίχου προς ύψος πλευράς

Πρόσθετος καθ’ ύψος πρόβολος

Θολοδομία

Τοξωτές νευρώσεις

Ελκυστήρες, ελκυστηροθλιπτήρες 

X

Φέροντα στοιχεία δώματος (κατάσταση υλικών 
και συνδέσεων επί μέρους δομικών στοιχείων 
δώματος μεταξύ τους) 

Σύνδεση διαζωμάτων μεταξύ τους
(κλάπες, εντορμίες κλπ.)

Β) Οριζόντια η κεκλιμένα φέροντα στοιχεία

Αξιολόγηση

Ξύλινα ή μεταλλικά ζευκτά στέγης
(κατάσταση υλικών και συνδέσεων επί μέρους 
δομικών στοιχείων μεταξύ τους)  

X

X
 ∆ιαζώματα 
(κατάσταση υλικών: Ξύλο, Μέταλλο , Οπλ. 
Σκυρόδεμα)

Μονόπλευρος μανδύας Ο.Σ.

Αμφίπλευρος μανδύας Ο.Σ.

X

Γ B A

Γ) Γεωμετρικά Στοιχεία

X

X

Σενάζ (οριζόντιο διάζωμα) στην έδραση 
(ξύλινο ή μεταλλικό ή από Ο.Σ.)

X
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50

3,6

51

Α Β C D E S1 
S2

52 0

53 1

Αξιολόγηση 
επιρροής 

54

∆υσμενής 
γεωμορφολογία/ 
δυσμενείς 
συνθήκες 
περιβάλλοντος  

0,9

55
Γειτονικά κτίρια 
με κίνδυνο 
εμβολισμού 

1 25,50

56 25

57 0

58 25

25,00

59

60

61

95,24

∆
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επιρροής 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΣΕΙΣΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ
(η συμπλήρωση των κελιών να γίνεται με χρήση αγγλικού γράμματος x)

ΖΩΝΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΤΑ ΕΚ-8 και Εθνικό Προσάρτημα:

Στοιχεία από μικροζωνική μελέτη εάν υπάρχει

I II III

X

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε∆ΑΦΟΥΣ

X

Βάσει μελέτης / ερευνητικών δεδομένων

Εκτίμηση με επιφύλαξη

Συντελεστής επιρροής

Σε έδαφος με μικρή  κλίση 

ΕΝΟΤΗΤΑ ∆: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
(η συμπλήρωση των κελιών να γίνεται με χρήση αγγλικού γράμματος x)

Τ
ελ
ικ
ό
ς 
∆
εί
κ
τη
ς 

Τ
ρ
ω
τό
τη
τα
ς

Προτεινόμενες άμεσες έρευνες / μελέτες:

Yποστύλωση-αντιστήριξη περιοχής Ν∆ γωνίας 

Παθολογία σε θόλους και αψίδες

Παθολογία σε στέγες και πατώματα

ΤΟΠΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑ
Περιγραφή προβλήματος:

Μεγάλη κατακόρυφη ρωγμή στην Ν∆ γωνία,   αποδιοργάνωση 
παραθύρου 

και απόκλιση προς τα έξω  Ν . Τοίχου

Προτεινόμενες άμεσες ενέργειες:

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

Γενική εικόνα παθολογίας σε τοιχοποιία

Αξιολόγηση

X

Γ B A

X

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
(ΜΟΝΟΧΩΡΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ) 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
 

1  
Ονομασία 

Κύρια Ι. Ν. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

2 Άλλη  

3 Δήμος ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
4 Οικισμός  
5 Διεύθυνση ……. 
6 Τοπωνύμιο περιοχής ……. 
7 Γεωδαιτικά στοιχεία ……. 
8 Κωδικός αρχαιολ. 

Κτηματολογίου 
……. 

9  
Είδος 
μνημείου  

Αριθμός ορόφων 1  
10 Εμβαδόν (τ.μ.) 80 
11 Τυπολογία με βάση την χρήση Λατρευτικό Μνημείο 

(ορθόδοξη εκκλησία) 
12  

Ιδιοκτησία-
χρήση 

Σημερινός ιδιοκτήτης Εκκλ. Συμβούλιο 
13 Αρχική χρήση  Ναός  
14 Σημερινή χρήση  Ναός 
15 Πλήθος χρηστών 20 - 25 
16 Συχνότητα χρήσης  Περιστασιακή  
17 Ηλικία Χρονολόγηση μνημείου βάσει 

εποχής κατασκευής  
Μεταβυζαντινό (16ος αι.) 

18  
Προστασία  

Προστατευόμενο αγαθό Αρχιτεκτονική, τοιχογραφίες 
16ου αι. 

19 Θεσμικό πλαίσιο προστασίας Αποφ. Κήρυξης 
20 Αρμόδιος φορέας προστασίας ΥΠΠΟΑ (ΕΦΑ  Αθηνών) 
21 Αρμόδιος φορέας 

αναστήλωσης 
ΔΑΒΜΜ 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
22 ΟΝΟΜΑ:  
 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:  
 ΤΗΛ./ E-mail:  
 ΟΝΟΜΑ:  
 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:  
 ΤΗΛ./Email:  
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
 

23 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ
ΤΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
 

Α 
Χ 

AB 
 

B C D Ε F ΔΕΝ 
ΓΝΩΡΙΖΩ 

24 ΔΟΜΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

Απλή τρίστρωτη αργολιθοδομή με ακατέργαστους 
λίθους και τσιβίκια.. Φέρει προσθήκη λοξής 
πλινθόκτιστης αντηρίδας με πηλοκονίαμα στο νότιο 
τοίχο και ανοικοδομημένες απολήξεις τοίχων. Κάλυψη με 
κυλινδρικό θόλο σφηνοειδών λίθων. Λίθινο 
Κωδωνοστάσιο στο Δ. Αέτωμα το οποίο καθαιρέθηκε 
μετά το 1981 λόγω ετοιμορροπίας. 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 
Α) Κατακόρυφα φέροντα στοιχεία 

Αξιολόγηση Γ Β Α 
25 Πλοκή λιθοσωμάτων  Χ  
26 Είδος λιθοσωμάτων  Χ   
27 Κονίαμα δομής των 

εξωτερικών στρώσεων  
 Χ  

28 Υλικό πλήρωσης πυρήνα 
 (αφορά μόνο τρίστρωτες 
λιθοδομές), εφόσον είναι 
δυνατή η διερεύνησή του 

Χ   

29 Κατακόρυφες νευρώσεις  
(αντηρίδες , σφενδόνια) 

- Χ  

30 Διαμόρφωση γωνιών, ακμών 
με λαξευτούς λίθους 

 Χ  

31 Διαζώματα (χωροθέτηση)  Χ  

32 Διαζώματα (τύπος) Χ   
33 Διαζώματα (πλήθος 

οριζόντιων σταθμών) 
 Χ  

34 Σύνδεση διαζωμάτων (κλάπες, 
εντορμίες κλπ) 

X   

35 Διαζώματα (κατάσταση 
υλικών) Ξύλο, μέταλλο , Οπλ. 
Σκυρόδεμα 

X   

36 Μονόπλευρος μανδύας Ο.Σ.  ----- ----- 
37 Αμφίπλευρος μανδύας Ο.Σ.   ----- 
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Β) Οριζόντια η κεκλιμένα φέροντα στοιχεία 
Αξιολόγηση Γ Β Α 
38 Ξύλινα ή μεταλλικά ζευκτά  

(κατάσταση υλικών)   
   

39 Φέροντα στοιχεία δώματος 
(κατάσταση υλικών) 

   

40 Συνδέσεις με κατακόρυφα 
στοιχεία (τοιχοποιία) 

 Χ  

41 Σενάζ στην έδραση  Χ   
42 Θολοδομία  Χ  
43 Τοξωτές νευρώσεις    
44 Ελκυστήρες, ελκυστηροθλι- 

πτήρες  
 Χ  

 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   
Αξιολόγηση  Γ Β Α 
45 Σχέση πάχους τοίχου προς 

μήκος μεγαλύτερης 
ελεύθερης πλευράς (χωρίς 
εγκάρσιους τοίχους)  

 Χ 
1/11,5 

 

46 Σχέση πάχους τοίχου προς 
ύψος πλευράς 

  Χ 
1/3 

47 Πρόσθετος καθ ύψος 
πρόβολος(πχ αέτωμα) 

Χ 
 

  

48 Διάταξη ανοιγμάτων 
(εξετάζεται εάν η διάταξη 
των ανοιγμάτων διακόπτει 
τις κατακόρυφες ζώνες 
πεσσών) 

 Χ  

49 Ανοίγματα κοντά στις 
γωνίες (απόσταση από 
γωνία) 

 
 

Χ 
 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 
 

50 ΖΩΝΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ  
ΚΑΤΑ ΕΚ-8 και Εθνικό Προσάρτημα: 

 
Ι  
X 

 
ΙΙ 
 

 
ΙΙΙ 
 

51 Στοιχεία από μικροζωνική μελέτη εάν υπάρχει Δεν υπάρχει 
 
 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ Α Β C D E S1 S2 

52 Βάσει μελέτης /ερευνητικών 
δεδομένων 

      

53 Εκτίμηση με επιφύλαξη     Χ  
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

 Αξιολόγηση επιρροής  Συντελεστής επιρροής 

54 Δυσμενής γεωμορφολογία/ δυσμενείς 
συνθήκες περιβάλλοντος   

Ναι (υπόγεια νερά) 

55 Γειτονικά κτίρια με κίνδυνο 
εμβολισμού  

Δεν υπάρχουν 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ  
 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ  

 Αξιολόγηση 
επιρροής  

Γ Β Α 

56 Γενική εικόνα 
παθολογίας σε 
τοιχοποιία 

 Χ  

57 Παθολογία 
σε θόλους και 
αψίδες 

Χ   

58 Παθολογία 
σε στέγες και 
πατώματα 

  Χ 

 
ΤΟΠΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑ 
 
Περιγραφή προβλήματος: 

59 Σημαντικές κατακόρυφες ρωγμές εκατέρωθεν κόγχης 
ιερού. Επιδείνωση ρωγμών θολοδομίας 

 
Προτεινόμενες άμεσες ενέργειες: 

60 Ετοιμόρροπο ξύλινο υπέρθυρο Δυτικής  θύρας  
Προτεινόμενες άμεσες έρευνες / μελέτες: 

61  
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
 

Φύλλο τεκμηρίωσης 1 
 

ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ 
 

ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑ/είδη σχεδίων ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ - ΕΤΟΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ  

Τοπογραφική ΝΑΙ 1:50  
Αρχιτεκτονική ΝΑΙ 1:50 ΥΠΠΟ/ΔΑΒΜΜ 2009 
Φέροντος οργανισμού  ΥΠΠΟ/ΔΑΒΜΜ 2009 
Παθολογίας ΝΑΙ  1:50 ΥΠΠΟ/ΔΑΒΜΜ 2009 

Σε περίπτωση που διατίθενται σχέδια αποτύπωσης ή/και μελέτη 
αποκατάστασης κτιρίου, αναφέρονται αναλυτικά και γίνεται χρήση και 
σχολιασμός των βασικών υπαρχόντων σχεδίων που είναι διαθέσιμα για τον 
έλεγχο και επισυνάπτονται στο δελτίο. 
 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 

Παλαιότερες 
επεμβάσεις  
(οικοδομικές 
φάσεις) 

Κατά τις εν εξελίξει εργασίες αποκατάστασης διαπιστώθηκε 
ύπαρξη λοξής αντηρίδας με πηλοκονίαμα για την υποστήριξη 
του Νότιου τοίχου που είχε εμφανίσει απόκλιση από 
κατακόρυφο. Παρά την διαφορετική δόμηση υπάρχει καλή 
εμπλοκή αντηρίδας και τοίχου  

Τελευταία 
επισκευή  

Περί το 1900 κατασκευή αντηρίδας στον τοίχο. 
Επισκευή στέγης το 1981 και καταβίβαση ετοιμόρροπου 
κωδωνοστασίου. Επίσης εργασίες αποχωμάτωσης Β. 
τμήματος και   περιμετρικής διευθέτησης ρύσεων   για 
απομάκρυνση ομβρίων περιβάλλοντος χώρου. Σήμερα; 
γίνονται εργασίες αποκατάστασης με βάsη μελέτη της 
ΔΑΒΜΜ. 

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ  
 
ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  
 
ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΨΕΩΣ/ΩΝ 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΗ/ΕΣ:  
 

 

 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ 
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Φύλλο τεκμηρίωσης 2 

 
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ 
ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ (φύλλο τεκμηρίωσης) 
 
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ  
ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 

 
 
 
ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΊ 
 
 
 
 

 
ΕΠΙΡΡΟΗ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ /ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
Εφόσον υπάρχει γεωλογικός χάρτης να επισυνάπτεται 
 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ  ΝΑΙ ΟΧΙ  Δεν 
γνωρίζω 

Επιφανειακή θεμελίωση σε χαλαρές 
επιχωματώσεις  η προσχώσεις 

ΝΑΙ   

Κτισμένο κοντά ή πάνω σε επισφαλές φυσικό ή 
τεχνητό πρανές 

 ΟΧΙ  

Σε περιοχή με υψηλό υδροφόρο ορίζοντα ΝΑΙ   

Σε περιοχή με ιστορικό πλημμυρών   Χ 

Παράγοντες ατμοσφαιρικής ρύπανσης   ΟΧΙ  

Γειτνίαση με θαλάσσιο περιβάλλον (άλατα)   ΟΧΙ  
 
ΕΠΙΡΡΟΗ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΓΕΙΤΟΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΚΤΙΡΙΟ 

ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ 
ΑΡΜΟΥ ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ 

ΓΝΩΡΙΖΩ 

επαρκής αρμός***    

ανεπαρκής ή μη συνεχής αρμός    

χωρίς αρμό     
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Το εύρος του αντισεισμικού αρμού αναφέρεται στην ανώτατη στάθμη επαφής 
μεταξύ όμορων κτιρίων και θεωρείται επαρκής 2 εκ.  για 3 μ ύψος και προσαύξηση 
κατά  άλλο 1 εκ. ανά 1 μ. πρόσθετου ύψους   
 

ΕΙΔΟΣ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΥ 

Με άλλο ισόγειο διαφορετικού ύψους  ΟΧΙ 

Κτίσμα διαφορετικής δυσκαμψίας  ΟΧΙ 

Με ανομοιογενείς στάθμες ορόφων   ΟΧΙ 

Σε επαφή με δυσανάλογα ογκώδη ή 
ψηλή κατασκευή (τείχος, 
κωδωνοστάσιο, γέφυρα κλπ.) 

 

ΟΧΙ 

 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΡΡΟΕΣ 
 
ΚΟΝΤΙΝΗ ΠΗΓΗ ΔΟΝΗΣΕΩΝ (ΠΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ, ΜΕΤΡΟ ΚΛΠ 
ΠΡΟΣΦΑΤΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΛΑΒΩΝ  
ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΚΤΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΛΑΒΩΝ 
 

Ελεύθερο κείμενο 
Η ΥΠΑΡΞΗ ΑΝΤΗΡΙΔΑΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ 
ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΣΕΙΣΜΟ Η ΣΕ ΑΛΛΟ 
ΑΙΤΙΟ.(έδαφος)  
 ΕΠΑΘΕ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ 1981 ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΘΗΚΕ ΜΟΝΟ 
Η ΣΤΕΓΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΟΙ ΡΩΓΜΕΣ.. ΚΑΤΑΒΙΒΑΣΘΗΚΕ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟ. 
ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟ 1999. ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΗΝ 
ΔΕΚΑΕΤΙΑ 2000-10 ΚΑΙ ΤΟ 2016 ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 
 

 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΚΡΟΖΩΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ; 
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ  
Αν υπάρχει αναφέρονται τα ειδικότερα στοιχεία που προκύπτουν. 
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Φύλλο τεκμηρίωσης 3 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ  
Προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση σύμφωνα με τις περιγραφές που 
περιλαμβάνονται στον προηγούμενο πίνακα, δίδονται πρόσθετες πληροφορίες 
σχετικά με τις τυπικές μορφές ρηγματώσεων.  

 
 
 

Aξιολόγηση Γ Β Α 
Κατακόρυφες ρωγμές κατά το 
πάχος του τοίχου με «φούσκωμα» 
της τοιχοποιίας 
 

 
 

  . Δεν 
υπάρχουν 

Ρωγμές αποκόλλησης εγκάρσιων 
τοιχών  
 

 
 

Παρατηρείτ
αι  
αποκόλληση
-
αποσύνδεση 
εγκάρσιων 
τοιχών. 
Διαμπερείς 
ρωγμές 

  

Οριζόντιες καμπτικές ρωγμές είτε 
στη βάση του τοίχου είτε στη βάση 
πεσσών, είτε άνωθεν ανοιγμάτων  

 

 - Δεν 
υπάρχουν 

Λοξές ή χιαστί καμπτοδιατμητικές 
ρωγμές  

 
 

 Λίγες σε 
πλήθος και 
μικρού 
μήκους. 
Εμφάνιση 
άνωθεν 
ανοιγμάτων. 
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Βλάβες σε θόλους και αψίδες 

 

 

.  Ρηγμάτωση 
παράλληλα 
στην κλείδα 
και λοξές 
ρωγμές στα 
άκρα της 
θολοδομία 
(επιδείνωση  
μετά τις 
εργασίες 
στερέωσης 
στέγης του 
1981) 

. 

Αποκλίσεις τοιχοποιίας   Υπήρχε στον 
Ν. τοίχο 
αλλά 
επισκευάσθ
ηκε με 
προσθήκη 
αντηρίδας 
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α/α

1 Κύρια

2 Άλλη

3 ∆ήμος

4 Οικισμός

5 ∆ιεύθυνση

6
Τοπωνύμιο 
περιοχής

7 Γεωδαιτικά στοιχεία

8
Κωδικός αρχαιολ. 
Κτηματολογίου

9 Αριθμός ορόφων

10 Εμβαδόν  (τ.μ.)

11
Τυπολογία με βάση 
την χρήση

12
Σημερινός 
ιδιοκτήτης

13 Αρχική χρήση 

14 Σημερινή χρήση 

15 Πλήθος χρηστών

16 Συχνότητα χρήσης 

17 Ηλικία
Χρονολόγηση 
μνημείου βάσει 
εποχής κατασκευής 

18
Προστατευόμενο 
αγαθό

19
Θεσμικό πλαίσιο 
προστασίας

20
Αρμόδιος φορέας 
προστασίας

21
Αρμόδιος φορέας 
αναστήλωσης

∆ΑΒΜΜ

Προστασία 

Περιστασιακή 

Μεταβυζαντινό (16ος αι.)

Αρχιτεκτονική, τοιχογραφίες 16ου αι.

Αποφ. Κήρυξης

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

-

-

-

-

1

80

 Ιδιοκτησία-
χρήση

Ονομασία

Θέση

Είδος μνημείου 

ΥΠΠΟΑ (ΕΦΑ  Αθηνών)

Λατρευτικό Μνημείο (ορθόδοξη 
εκκλησία)

Εκκλ. Συμβούλιο

Ναός 

Ναός

20-25

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΩΝ 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

(ΓΙΑ ΜΟΝΟΧΩΡΑ ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α)
αριθμός ∆ελτίου:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Ι. Ν. ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Υ
π
ο
λ
ο
γ
ισ
μ
ό
ς 
το
υ

 ∆
εί
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τη

 
Τ
ρ
ω
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τα
ς

Β
α
θμ
ο
λ
ό
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η
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Α
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μ
ό
ς 
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π
λ
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ω
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ω
ν
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ω
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σ
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ν
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22

ΟΝΟΜΑ:

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ:

ΤΗΛ./ E-mail:
ΟΝΟΜΑ:

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ:

ΤΗΛ./Email:

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ:

23

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤ
ΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Α 
X AB B C D E F ∆

Ε
Ν

 
Γ
Ν
Ω
Ρ
ΙΖ
Ω

25 2 25

26 1

27 2

28 1

29 2

30 2

31 2

32 1

33 2

24

∆ιαζώματα (τύπος)

∆ιαζώματα (πλήθος οριζόντιων σταθμών) X

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΜΝΗΜΕΙΟΥ
(η συμπλήρωση των κελιών να γίνεται με χρήση αγγλικού γράμματος x)

Απλή τρίστρωτη αργολιθοδομή με ακατέργαστους λίθους 
και τσιβίκια.. Φέρει προσθήκη λοξής πλινθόκτιστης 
αντηρίδας με πηλοκονίαμα στον νότιο τοίχο και 
ανοικοδομημένες απολήξεις τοίχων.  Κάλυψη με κυλινδρικό 
θόλο σφηνοειδών λίθων. Λίθινο  Kωδωνοστάσιο στο ∆. 
Αέτωμα  καθαιρέθηκε μετά το 1981 λόγω ετοιμορροπίας

ΤΡΟΠΟΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ

Α) Κατακόρυφα φέροντα στοιχεία

Αξιολόγηση

Περιγραφή 
φερόντων 
στοιχείων 
δομικού 
συστήματος

Πλοκή λιθοσωμάτων

Είδος λιθοσωμάτων X

X

X

X

∆ιαμόρφωση γωνιών, ακμών με λαξευτούς 
λίθους

∆ιαζώματα (χωροθέτηση)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

B A

X

X

X

Γ

X

Κονίαμα δομής των εξωτερικών στρώσεων 

Υλικό πλήρωσης πυρήνα εφόσον είναι δυνατή 
η παρατήρηση του (αφορά μόνο τρίστρωτες 
λιθοδομές)

Κατακόρυφες νευρώσεις  (αντηρίδες , 
σφενδόνια)

Σ
ύ
ν
ο
λ
ο

 β
α
θμ
ο
λ
ο
γ
ο
ύ
μ
εν
ω
ν

 
ερ
ω
τή
σ
εω

ν
 Ε
ν
ό
τη
τα
ς 
Τ
ρ
ό
π
ο
υ

 
∆
ό
μ
η
σ
η
ς
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34 1

35 1

36
Δεν 

συμπληρώθηκε

37
Δεν 

συμπληρώθηκε

11

38
Δεν 

συμπληρώθηκε

39
Δεν 

συμπληρώθηκε

40 2

41 1

42 2

43
Δεν 

συμπληρώθηκε

44 2 4

45 2

46 3

47 1

48 2

49 2 5 42,50

Γ B A

Γ) Γεωμετρικά Στοιχεία

X

X

Σενάζ (οριζόντιο διάζωμα) στην έδραση 
(ξύλινο ή μεταλλικό ή από Ο.Σ.)

X

X

X

Β) Οριζόντια η κεκλιμένα φέροντα στοιχεία

Αξιολόγηση

Ξύλινα ή μεταλλικά ζευκτά στέγης
(κατάσταση υλικών και συνδέσεων επί μέρους 
δομικών στοιχείων μεταξύ τους)  

 ∆ιαζώματα 
(κατάσταση υλικών: Ξύλο, Μέταλλο , Οπλ. 
Σκυρόδεμα)

Μονόπλευρος μανδύας Ο.Σ.

Αμφίπλευρος μανδύας Ο.Σ.

X

Θολοδομία

Τοξωτές νευρώσεις

Ελκυστήρες, ελκυστηροθλιπτήρες 

X

Φέροντα στοιχεία δώματος (κατάσταση υλικών 
και συνδέσεων επί μέρους δομικών στοιχείων 
δώματος μεταξύ τους) 

Σύνδεση διαζωμάτων μεταξύ τους
(κλάπες, εντορμίες κλπ.)

Συνδέσεις με κατακόρυφα στοιχεία (τοιχοποιία) X

Γ B A

X

Αξιολόγηση 

Σχέση πάχους τοίχου προς μήκος μεγαλύτερης 
ελεύθερης πλευράς 

Σχέση πάχους τοίχου προς ύψος πλευράς

Πρόσθετος καθ’ ύψος πρόβολος

X

X

∆ιάταξη ανοιγμάτων 

Ανοίγματα κοντά στις γωνίες 

Σ
ύ
ν
ο
λ
ο

 σ
υ
μ
π
λ
η
ρ
ω
μ
έν
ω
ν

 
ερ
ω
τή
σ
εω

ν
 Ε
ν
ό
τη
τα
ς 
Α

Σ
ύ
ν
ο
λ
ο

 σ
υ
μ
π
λ
η
ρ
ω
μ
έν
ω
ν

 
ερ
ω
τή
σ
εω

ν
 Ε
ν
ό
τη
τα
ς 
Β

Σ
ύ
ν
ο
λ
ο
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υ
μ
π
λ
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ρ
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μ
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ω
ν

 
ερ
ω
τή
σ
εω

ν
 Ε
ν
ό
τη
τα
ς 
Γ

∆
εί
κ
τη
ς 
∆
ο
μ
ικ
ή
ς 

Τ
ρ
ω
τό
τη
τα
ς
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50

1,6

51

Α Β C D E S1 
S2

52 0

53 X 1,25

Αξιολόγηση 
επιρροής 

54

∆υσμενής 
γεωμορφολογία/ 
δυσμενείς 
συνθήκες 
περιβάλλοντος  

0,9

55
Γειτονικά κτίρια 
με κίνδυνο 
εμβολισμού 

1 45,90

56 50

57 25

58 75

25,00

59

60

61

113,40

Τ
ελ
ικ
ό
ς 
∆
εί
κ
τη
ς 

Τ
ρ
ω
τό
τη
τα
ς

Προτεινόμενες άμεσες έρευνες / μελέτες:

Ετοιμόρροπο ξυλινο υπέρθυρο ∆υτικής  θύρας 

Παθολογία σε θόλους και αψίδες

Παθολογία σε στέγες και πατώματα

ΤΟΠΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑ
Περιγραφή προβλήματος:

Σημαντικές κατακόρυφες ρωγμές εκατέρωθεν κόγχης ιερού.
Επιδείνωση ρωγμών θολοδομίας.

Προτεινόμενες άμεσες ενέργειες:

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

Γενική εικόνα παθολογίας σε τοιχοποιία

Αξιολόγηση

X

Γ B A

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ

X

X

Βάσει μελέτης / ερευνητικών δεδομένων

Εκτίμηση με επιφύλαξη

Συντελεστής επιρροής

Ναι (υπόγεια νερά)

ΕΝΟΤΗΤΑ ∆: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
(η συμπλήρωση των κελιών να γίνεται με χρήση αγγλικού γράμματος x)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε∆ΑΦΟΥΣ

III

X

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΣΕΙΣΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ
(η συμπλήρωση των κελιών να γίνεται με χρήση αγγλικού γράμματος x)

ΖΩΝΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΤΑ ΕΚ-8 και Εθνικό Προσάρτημα:

Στοιχεία από μικροζωνική μελέτη εάν υπάρχει

I II

∆
εί
κ
τη
ς 
Σ
ει
σ
μ
ικ
ή
ς 

∆
ρ
ά
σ
η
ς

∆
εί
κ
τη
ς 
Π
α
θο
λ
ο
γ
ία
ς

Συντελεστής 

επιρροής 

Πρόσθετων 

Στοιχείων

Ο
ι ε
ρ
ω
τή
σ
ει
ς 
τη
ς 
Ε
ν
ό
τη
τα
ς 
Σ
ει
σ
μ
ικ
ή

 
∆
ρ
ά
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η
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α
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ν
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
(ΜΟΝΟΧΩΡΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ) 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  
1  

Ονομασία 
Κύρια Ι. Ν. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 

2 Άλλη  

3 Δήμος ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 
4 Οικισμός ΚΑΛΥΒΙΑ  ΘΟΡΙΚΟΥ 
5 Διεύθυνση - 
6 Τοπωνύμιο περιοχής ΚΟΥΒΑΡΑ 
7 Γεωδαιτικά στοιχεία - 
8 Κωδικός αρχαιολ. 

Κτηματολογίου 
- 

9  
Είδος 
μνημείου  

Αριθμός ορόφων 1  
10 Εμβαδόν (τ.μ.) 80 
11 Τυπολογία με βάση την χρήση Λατρευτικό Μνημείο 

(ορθόδοξη εκκλησία) 
12  

Ιδιοκτησία-
χρήση 

Σημερινός ιδιοκτήτης ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΌ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
13 Αρχική χρήση  Ναός 
14 Σημερινή χρήση  Ναός  
15 Πλήθος χρηστών 20-30 
16 Συχνότητα χρήσης  Περιστασιακή  
17 Ηλικία Χρονολόγηση μνημείου βάσει 

εποχής κατασκευής  
Μεταβυζαντινό- επί  
παλαιοχριστιανικής 
Βασιλικής 

18  
Προστασία  

Προστατευόμενο αγαθό Αρχιτεκτονική, τοιχογραφίες 
σε 3 επάλληλες στρώσεις 
παλαιοχριστιανικά γλυπτά 

19 Θεσμικό πλαίσιο προστασίας Αυτοδίκαια προστασία (προ 
του 1453) 

20 Αρμόδιος φορέας προστασίας ΥΠΠΟΑ (ΕΦΑ  Αθηνών) 
21 Αρμόδιος φορέας 

αναστήλωσης 
ΔΑΒΜΜ 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
22 ΟΝΟΜΑ:  
 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:  
 ΤΗΛ./ E-mail:  
 ΟΝΟΜΑ:  
 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:  
 ΤΗΛ./Email:  
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
 
23 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ

ΤΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
 

Α 
Χ 

AB 
 

B C D Ε F ΔΕΝ 
ΓΝΩΡΙΖΩ 

24 ΔΟΜΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

Απλή τρίστρωτη αργολιθοδομή με ακατέργαστους 
λίθους και τσιβίκια που ενσωματώνει 
παλαιοχριστιανικές τοξοστοιχίες. Εγκάρσιες κτιστές 
νευρώσεις στις μακρές πλευρές που απολήγουν σε 
εγκάρσια τόξα με τριγωνική απόληξη . Δίρριχτη στέγη 
ξύλινη με δοκούς εδραζόμενες στα εγκάρσια τόξα . 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 
Α) Κατακόρυφα φέροντα στοιχεία 

Αξιολόγηση Γ Β Α 
25 Πλοκή λιθοσωμάτων  Χ  
26 Είδος λιθοσωμάτων   Χ  
27 Κονίαμα δομής των 

εξωτερικών στρώσεων  
 Χ  

28 Υλικό πλήρωσης πυρήνα 
 (αφορά μόνο τρίστρωτες 
λιθοδομές), εφόσον είναι 
δυνατή η διερεύνησή του 

 Χ 
 

 

29 Κατακόρυφες νευρώσεις  
(αντηρίδες , σφενδόνια) 

-  Χ 

30 Διαμόρφωση γωνιών, ακμών 
με λαξευτούς λίθους 

  Χ 

31 Διαζώματα (χωροθέτηση)    

32 Διαζώματα (τύπος)    
33 Διαζώματα (πλήθος 

οριζόντιων σταθμών) 
   

34 Σύνδεση διαζωμάτων (κλάπες, 
εντορμίες κλπ) 

   

35 Διαζώματα (κατάσταση 
υλικών) Ξύλο, μέταλλο , Οπλ. 
Σκυρόδεμα 

   

36 Μονόπλευρος μανδύας Ο.Σ.  ----- ----- 
37 Αμφίπλευρος μανδύας Ο.Σ.   ----- 
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Β) Οριζόντια η κεκλιμένα φέροντα στοιχεία 
Αξιολόγηση Γ Β Α 
38 Ξύλινα ή μεταλλικά ζευκτά  

(κατάσταση υλικών)   
 Χ  

39 Φέροντα στοιχεία δώματος 
(κατάσταση υλικών) 

   

40 Συνδέσεις με κατακόρυφα 
στοιχεία (τοιχοποιία) 

 Χ  

41 Σενάζ στην έδραση    Χ 
(πιθανολογεί

ται ότι 
υπάρχει) 

42 Θολοδομία    
43 Τοξωτές νευρώσεις   Χ 
44 Ελκυστήρες, ελκυστηροθλι- 

πτήρες  
 Χ  

 
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

Αξιολόγηση  Γ Β Α 
45 Σχέση πάχους τοίχου προς 

μήκος μεγαλύτερης 
ελεύθερης πλευράς (χωρίς 
εγκάρσιους τοίχους)  

Χ 
1/22 

  

46 Σχέση πάχους τοίχου προς 
ύψος πλευράς 

 Χ 
1/8,10 

 

47 Πρόσθετος καθ ύψος 
πρόβολος(πχ αέτωμα) 

Χ   

48 Διάταξη ανοιγμάτων 
(εξετάζεται εάν η διάταξη 
των ανοιγμάτων διακόπτει 
τις κατακόρυφες ζώνες 
πεσσών) 

  Χ 
 

49 Ανοίγματα κοντά στις 
γωνίες (απόσταση από 
γωνία) 

  Χ 
 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 
 
50 ΖΩΝΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ  

ΚΑΤΑ ΕΚ-8 και Εθνικό Προσάρτημα: 
 
Ι 
Χ 

 
ΙΙ 
 

 
ΙΙΙ 
 

51 Στοιχεία από μικροζωνική μελέτη εάν υπάρχει Δεν υπάρχει 
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 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ Α Β C D E S1 
S2 

52 Βάσει μελέτης 
/ερευνητικών δεδομένων 

      

53 Εκτίμηση με επιφύλαξη Χ 
 

     

 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 
 Αξιολόγηση επιρροής  Συντελεστής επιρροής 

54 Δυσμενής γεωμορφολογία/ δυσμενείς 
συνθήκες περιβάλλοντος   

Δεν υπάρχει 

55 Γειτονικά κτίρια με κίνδυνο εμβολισμού  Δεν υπάρχει 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ  
 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ  
 Αξιολόγηση 

επιρροής  
Γ Β Α 

56 Γενική εικόνα 
παθολογίας σε 
τοιχοποιία 

  Χ 

57 Παθολογία 
σε θόλους και 
αψίδες 

  Χ 

58 Παθολογία 
σε στέγες και 
πατώματα 

  Χ 

 
ΤΟΠΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑ 
 
Περιγραφή προβλήματος: 
59  
 
Προτεινόμενες άμεσες ενέργειες: 
60  
Προτεινόμενες άμεσες έρευνες / μελέτες: 
61  
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
 

Φύλλο τεκμηρίωσης 1 
 

ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ 
 
ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑ/είδη σχεδίων ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ - ΕΤΟΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ  
Τοπογραφική   
Αρχιτεκτονική   
Φέροντος οργανισμού   
Παθολογίας    
 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Παλαιότερες 
επεμβάσεις  
(οικοδομικές 
φάσεις) 

Αφορά ναό που έχει κτισθεί πάνω στο κεντρικό κλίτος 
παλαιοχριστιανικής Βασιλικής με   πλήρωση με αργολιθοδομή 
των κενών των παλαιών τοξοστοιχιών . Παράλληλα οι μακροί 
τοίχοι φέρουν εγκάρσια ελαφρώς οξυκόρυφα τόξα 
εδραζόμενα σε ογκώδεις παραστάδες. Φέρει τοιχογραφικό 
διάκοσμο σε 3  επάλληλες φάσεις. 

Τελευταία 
επισκευή  

 Έχει επισκευασθεί την τελευταία δεκαετία  . 

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ  
 
 
 
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΟΨΕΩΣ/ΩΝ  
 

 
 

 
 

 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΗ/ΕΣ:  
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
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Φύλλο τεκμηρίωσης 2 
 
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ 
ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ (φύλλο τεκμηρίωσης) 
 
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ  
ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 
 
 
ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΊ 
 
 
 
ΕΠΙΡΡΟΗ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ /ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
Εφόσον υπάρχει γεωλογικός χάρτης να επισυνάπτεται 
 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ  ΝΑΙ ΟΧΙ  Δεν 
γνωρίζω 

Επιφανειακή θεμελίωση σε χαλαρές 
επιχωματώσεις  η προσχώσεις 

 ΟΧΙ  

Κτισμένο κοντά ή πάνω σε επισφαλές φυσικό ή 
τεχνητό πρανές 

 ΟΧΙ  

Σε περιοχή με υψηλό υδροφόρο ορίζοντα  ΟΧΙ  

Σε περιοχή με ιστορικό πλημμυρών  ΟΧΙ  

Παράγοντες ατμοσφαιρικής ρύπανσης   ΟΧΙ  

Γειτνίαση με θαλάσσιο περιβάλλον (άλατα)   ΟΧΙ  
 
ΕΠΙΡΡΟΗ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΓΕΙΤΟΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΚΤΙΡΙΟ 

ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ 
ΑΡΜΟΥ ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ 

ΓΝΩΡΙΖΩ 

επαρκής αρμός***    

ανεπαρκής ή μη συνεχής αρμός    

χωρίς αρμό     
Το εύρος του αντισεισμικού αρμού αναφέρεται στην ανώτατη στάθμη επαφής 
μεταξύ όμορων κτιρίων και θεωρείται επαρκής 2 εκ.  για 3 μ ύψος και προσαύξηση 
κατά  άλλο 1 εκ. ανά 1 μ. πρόσθετου ύψους   
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ΕΙΔΟΣ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΥ 

Με άλλο ισόγειο διαφορετικού ύψους  ΟΧΙ 

Κτίσμα διαφορετικής δυσκαμψίας  ΟΧΙ 

Με ανομοιογενείς στάθμες ορόφων   ΟΧΙ 

Σε επαφή με δυσανάλογα ογκώδη ή 
ψηλή κατασκευή (τείχος, 
κωδωνοστάσιο, γέφυρα κλπ.) 

 

ΟΧΙ 

 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΡΡΟΕΣ 
 
ΚΟΝΤΙΝΗ ΠΗΓΗ ΔΟΝΗΣΕΩΝ (ΠΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ, ΜΕΤΡΟ ΚΛΠ 
ΠΡΟΣΦΑΤΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΛΑΒΩΝ  
ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΚΤΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΛΑΒΩΝ 
 
Ελεύθερο κείμενο 
Η διατήρηση τόσων επάλληλων ιστορικών φάσεων και η σημερινή καλή 
εικόνα του Μνημείου μαρτυρούν ότι έχει αντέξει σε παλαιοτέρους 
σεισμούς της Αττικής και επισκευαζόταν συστηματικά. 
Η θεμελίωσή του πάνω στην τοιχοποιία της παλαιοχριστιανικής 
βασιλικής παίζει θετικό ρόλο   
 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΚΡΟΖΩΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ; 
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ  
Αν υπάρχει αναφέρονται τα ειδικότερα στοιχεία που προκύπτουν. 
 
  

A - 123



Φύλλο τεκμηρίωσης 3 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ  
Προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση σύμφωνα με τις περιγραφές που 
περιλαμβάνονται στον προηγούμενο πίνακα, δίδονται πρόσθετες πληροφορίες 
σχετικά με τις τυπικές μορφές ρηγματώσεων.  

 
Aξιολόγηση Γ Β Α 
Κατακόρυφες ρωγμές κατά το 
πάχος του τοίχου με «φούσκωμα» 
της τοιχοποιίας 
 

 
 

  . Δεν 
υπάρχουν 

Ρωγμές αποκόλλησης εγκάρσιων 
τοιχών  
 

 
 

  . Δεν 
υπάρχουν 

Οριζόντιες καμπτικές ρωγμές είτε 
στη βάση του τοίχου είτε στη βάση 
πεσσών, είτε άνωθεν ανοιγμάτων  

 

 - Δεν 
υπάρχουν 

Λοξές ή χιαστί καμπτοδιατμητικές 
ρωγμές  

 

 

  Δεν 
υπάρχουν 
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Βλάβες σε θόλους και αψίδες 

 

 

.   
 

. Δεν 
υπάρχουν 

Αποκλίσεις τοιχοποιίας   Δεν 
υπάρχουν 
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α/α

1 Κύρια

2 Άλλη

3 ∆ήμος

4 Οικισμός

5 ∆ιεύθυνση

6
Τοπωνύμιο 
περιοχής

7 Γεωδαιτικά στοιχεία

8
Κωδικός αρχαιολ. 
Κτηματολογίου

9 Αριθμός ορόφων

10 Εμβαδόν  (τ.μ.)

11
Τυπολογία με βάση 
την χρήση

12
Σημερινός 
ιδιοκτήτης

13 Αρχική χρήση 

14 Σημερινή χρήση 

15 Πλήθος χρηστών

16 Συχνότητα χρήσης 

17 Ηλικία
Χρονολόγηση 
μνημείου βάσει 
εποχής κατασκευής 

18
Προστατευόμενο 
αγαθό

19
Θεσμικό πλαίσιο 
προστασίας

20
Αρμόδιος φορέας 
προστασίας

21
Αρμόδιος φορέας 
αναστήλωσης

Υ
π
ο
λο

γι
σ
μ
ό
ς 
το
υ

 ∆
εί
κ
τη

 
Τ
ρ
ω
τό
τη
τα
ς

Β
α
θμ
ο
λ
ό
γ
η
σ
η

Α
ρ
ιθ
μ
ό
ς 
σ
υ
μ
π
λ
η
ρ
ω
μ
έν
ω
ν

 
ερ
ω
τή
σ
εω

ν

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΩΝ 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

(ΓΙΑ ΜΟΝΟΧΩΡΑ ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α)
αριθμός ∆ελτίου:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Ι. Ν. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

 Ιδιοκτησία-
χρήση

Ονομασία

Θέση

Είδος μνημείου 

ΥΠΠΟΑ (ΕΦΑ  Αθηνών)

Λατρευτικό Μνημείο (ορθόδοξη 
εκκλησία)

Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

Ναός

Ναός

20-30

Περιστασιακή 

Μεταβυζαντινό- επί  παλαιοχριστιανικής
Βασιλικής

Αρχιτεκτονική, τοιχογραφίες σε 3 
επάλληλες στρώσεις παλαιοχριστιανικά 

γλυπτα

Αυτοδίκαια προστασια (προ του 1453)

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΑ  ΘΟΡΙΚΟΥ

-

ΚΟΥΒΑΡΑ

-

-

1

80

∆ΑΒΜΜ

Προστασία 
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22

ΟΝΟΜΑ:

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ:

ΤΗΛ./ E-mail:
ΟΝΟΜΑ:

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ:

ΤΗΛ./Email:

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ:

23

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤ
ΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Α 
X AB B C D E F ∆

Ε
Ν

 
Γ
Ν
Ω
Ρ
ΙΖ
Ω

25 2 25

26 2

27 2

28 2

29 3

30 3

31
Δεν 

συμπληρώθηκε

32
Δεν 

συμπληρώθηκε

33
Δεν 

συμπληρώθηκε

Σ
ύ
ν
ο
λ
ο

 β
α
θμ
ο
λ
ο
γ
ο
ύ
μ
εν
ω
ν

 
ερ
ω
τή
σ
εω

ν
 Ε
ν
ό
τη
τα
ς 
Τ
ρ
ό
π
ο
υ

 
∆
ό
μ
η
σ
η
ς

B A

X

X

X

X

X

Γ

Κονίαμα δομής των εξωτερικών στρώσεων 

Υλικό πλήρωσης πυρήνα εφόσον είναι δυνατή 
η παρατήρηση του (αφορά μόνο τρίστρωτες 
λιθοδομές)

Κατακόρυφες νευρώσεις  (αντηρίδες , 
σφενδόνια)

X∆ιαμόρφωση γωνιών, ακμών με λαξευτούς 
λίθους

∆ιαζώματα (χωροθέτηση)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Περιγραφή 
φερόντων 
στοιχείων 
δομικού 
συστήματος

Πλοκή λιθοσωμάτων

Είδος λιθοσωμάτων 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΜΝΗΜΕΙΟΥ
(η συμπλήρωση των κελιών να γίνεται με χρήση αγγλικού γράμματος x)

Απλή τρίστρωτη αργολιθοδομή με ακατέργαστους λίθους 
και τσιβίκια που ενσωματώνει παλαιοχριστανικές 
τοξοστοιχίες. Εγκάρσιες κτιστές νευρώσεις στις μακρές 
πλευρές που απολήγουν σε εγκάρσια τόξα με τριγωνική 
απόληξη. ∆ίρριχτη στέγη ξύλινη με δοκούς εδραζόμενες στα 
εγκάρσια τόξα .

ΤΡΟΠΟΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ

Α) Κατακόρυφα φέροντα στοιχεία

Αξιολόγηση

∆ιαζώματα (πλήθος οριζόντιων σταθμών)

∆ιαζώματα (τύπος)

24
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34
Δεν 

συμπληρώθηκε

35
Δεν 

συμπληρώθηκε

36
Δεν 

συμπληρώθηκε

37
Δεν 

συμπληρώθηκε

6

38 2

39
Δεν 

συμπληρώθηκε

40 2

41 3

42
Δεν 

συμπληρώθηκε

43 3

44 2 5

45 1

46 2

47 1

48 3

49 3 5 56,25

Σ
ύ
ν
ο
λ
ο

 σ
υ
μ
π
λ
η
ρ
ω
μ
έν
ω
ν

 
ερ
ω
τή
σ
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ν
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ν
ό
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Α

Σ
ύ
ν
ο
λ
ο

 σ
υ
μ
π
λ
η
ρ
ω
μ
έν
ω
ν

 
ερ
ω
τή
σ
εω

ν
 Ε
ν
ό
τη
τα
ς 
Β

Σ
ύ
ν
ο
λ
ο

 σ
υ
μ
π
λ
η
ρ
ω
μ
έν
ω
ν

 
ερ
ω
τή
σ
εω

ν
 Ε
ν
ό
τη
τα
ς 
Γ

∆
εί
κ
τη
ς 
∆
ο
μ
ικ
ή
ς 

Τ
ρ
ω
τό
τη
τα
ς

∆ιάταξη ανοιγμάτων 

Ανοίγματα κοντά στις γωνίες 

X

X

Συνδέσεις με κατακόρυφα στοιχεία (τοιχοποιία) X

Γ B A

X

Αξιολόγηση 

Σχέση πάχους τοίχου προς μήκος μεγαλύτερης 
ελεύθερης πλευράς 

Σχέση πάχους τοίχου προς ύψος πλευράς

Πρόσθετος καθ’ ύψος πρόβολος

X

Θολοδομία

Τοξωτές νευρώσεις

Ελκυστήρες, ελκυστηροθλιπτήρες 

X

Φέροντα στοιχεία δώματος (κατάσταση υλικών 
και συνδέσεων επί μέρους δομικών στοιχείων 
δώματος μεταξύ τους) 

Σύνδεση διαζωμάτων μεταξύ τους
(κλάπες, εντορμίες κλπ.)

Β) Οριζόντια η κεκλιμένα φέροντα στοιχεία

Αξιολόγηση

Ξύλινα ή μεταλλικά ζευκτά στέγης
(κατάσταση υλικών και συνδέσεων επί μέρους 
δομικών στοιχείων μεταξύ τους)  

 ∆ιαζώματα 
(κατάσταση υλικών: Ξύλο, Μέταλλο , Οπλ. 
Σκυρόδεμα)

Μονόπλευρος μανδύας Ο.Σ.

Αμφίπλευρος μανδύας Ο.Σ.

X

Γ B A

Γ) Γεωμετρικά Στοιχεία

X

X

Σενάζ (οριζόντιο διάζωμα) στην έδραση 
(ξύλινο ή μεταλλικό ή από Ο.Σ.)

X
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50

1,6

51

Α Β C D E S1 
S2

52 0

53 X 0,85

Αξιολόγηση 
επιρροής 

54

∆υσμενής 
γεωμορφολογία/ 
δυσμενείς 
συνθήκες 
περιβάλλοντος  

1

55
Γειτονικά κτίρια 
με κίνδυνο 
εμβολισμού 

1 75,00

56 75

57 75

58 75

75,00

59

60

61

206,25

∆
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ς 
∆
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ς

∆
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ς 
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Συντελεστής 

επιρροής 

Πρόσθετων 

Στοιχείων

Ο
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ρ
ω
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σ
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ς 
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ς 
Ε
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ό
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ς 
Σ
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σ
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ή

 
∆
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η
ρ
ώ
ν
ο
ν
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ι 

π
ά
ν
τα

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΣΕΙΣΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ
(η συμπλήρωση των κελιών να γίνεται με χρήση αγγλικού γράμματος x)

ΖΩΝΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΤΑ ΕΚ-8 και Εθνικό Προσάρτημα:

Στοιχεία από μικροζωνική μελέτη εάν υπάρχει

I II III

X

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε∆ΑΦΟΥΣ

X

X

Βάσει μελέτης / ερευνητικών δεδομένων

Εκτίμηση με επιφύλαξη

Συντελεστής επιρροής

ΕΝΟΤΗΤΑ ∆: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
(η συμπλήρωση των κελιών να γίνεται με χρήση αγγλικού γράμματος x)

Τ
ελ
ικ
ό
ς 
∆
εί
κ
τη
ς 

Τ
ρ
ω
τό
τη
τα
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στην πρώτη συνάντηση (11/10/16) για την ανάπτυξη μεθοδολογίας προσεισμικού 

ελέγχου μνημείων αποφασίστηκε να εξεταστεί ο δομικός τύπος F (single isolated 

architectonic assets), ο οποίος αντιστοιχεί σε μεμονωμένους, δηλ. ελεύθερους από 

επιστύλια, κίονες. Είναι γνωστό ότι για την ευστάθεια των κιόνων αυτών 

αποφασιστικό ρόλο παίζουν οι εξής παράγοντες: 

(1) Η γεωμετρία τους, κυρίως σε ότι αφορά το μέγεθος και τη λυγηρότητά τους, αλλά 

και το πλήθος και το μέγεθος των σπονδύλων καθώς και η ύπαρξη ή μη 

συνδέσμων μεταξύ των σπονδύλων. 

(2) Οι βλάβες που παρουσιάζουν στη σημερινή τους κατάστασης, όπως: 

μετατοπίσεις σπονδύλων, αποτμήσεις τμημάτων σπονδύλων, ρηγματώσεις στο 

δομικό υλικό, κλίση ως προς την κατακόρυφο, φθαρμένες επιφάνειες επαφής 

μεταξύ των σπονδύλων, κλπ. 

(3) Οι εδαφικές συνθήκες και το γενικότερο σεισμοτεκτονικό περιβάλλον της 

περιοχής του μνημείου που επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά της εδαφικής κίνησης 

των μελλοντικών σεισμών. Είναι γνωστόν ότι οι ελεύθερα ιστάμενοι κίονες είναι 

πολύ περισσότερο ευάλωτοι σε σεισμούς που περιέχουν παλμούς μεγάλης 

περιόδου απ’ ό,τι σε υψίσυχνους σεισμούς. Σεισμοί με μεγάλη δεσπόζουσα 

περίοδο μπορούν να συμβούν σε θέσεις κοντά στο ρήγμα, αλλά και σε μαλακά 

εδάφη. 

 

2. ΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΙΟΝΕΣ 

Σε ό,τι αφορά τη γεωμετρία (πρώτος παράγοντας), γίνεται μια εκτεταμένη διερεύνηση 

του πλήθους, αλλά και των γεωμετρικών ιδιοτήτων, των ιστάμενων κιόνων στον 

ελληνικό χώρο. Διακρίνονται οι ακόλουθες 3 κατηγορίες: 

2.1 Ελεύθεροι κίονες σε  αρχαίους ναούς 

2.2 Ελεύθεροι κίονες σε διάφορα μνημεία  

2.3 Ελεύθεροι κίονες σε παλαιοχριστιανικά μνημεία  

 
2.1 ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΚΙΟΝΕΣ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΝΑΟΥΣ (εικ. 1-10) 

Κατ' αρχάς έγινε μια προσπάθεια απαρίθμησης των ελεύθερα ιστάμενων κιόνων 

στους αρχαίους ελληνικούς  ναούς. Όπως προκύπτει από τον Πιν. 1, σε ένα δείγμα 

14 ναών, ο συνολικός αριθμός των κιόνων είναι 38, από τους οποίους,οι 26 είναι 
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αναστηλωμένοι, και οι υπόλοιποι αυθεντικοί. Στους δωρικούς κίονες, που αποτελούν 

και τη μεγάλη  πλειονότητα (12 από τους 14 ναούς είναι δωρικοί),  η λυγηρότητά τους 

(= ο λόγος ύψους προς κάτω διάμετρο) μεταβάλλεται από 4.16 (ναός του Απόλλωνα 

στην Κόρινθο)  έως 6.36-6.381 (ναός Δία στη Νεμέα, ναός Αθηνάς στη Λίνδο). Σε ό,τι 

αφορά το μέγεθος, ο όγκος τους κυμαίνεται από 2.44 κ.μ. (ναός Αθηνάς στην Κέα) 

έως 32.39 κ.μ. (ναός Δία στην Ολυμπία).Όπως ήταν αναμενόμενο, οι ναοί ιωνικού ή 

κορινθιακού τύπου εμφανίζουν μεγαλύτερες λυγηρότητες, αλλά και όγκους κιόνων 

(πρβλ. Διαγρ. 1). Έτσι στο ναό του Ολυμπίου Διός της Αθήνας η λυγηρότητα είναι 

8.81, ενώ στον τεράστιο ιωνικό ναό της Σάμου κυμαίνεται από 9.73 ως 12.0, ανάλογα 

με τη θέση του κίονα στο περιστύλιο2. Σε ό,τι αφορά τη μείωση της άνω διαμέτρου ως 

προς τη διάμετρο της βάσης, παρατηρείται μια προϊούσα ελάττωση από τους 

αρχαϊκούς μέχρι τους ελληνιστικούς χρόνους3

 
.  

2.2 ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΚΙΟΝΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΝΗΜΕΙΑ (εικ. 11-30) 

Αν οι ελεύθεροι κίονες στους αρχαίους ναούς αριθμούν μόλις λίγες δεκάδες, σε 

διάφορα άλλα μνημεία (στοές, γυμνάσια, παλαίστρες, αγορές, αρχαίες πόλεις, αίθρια, 

κρήνες, χορηγικά μνημεία κτλ.) είναι εκατοντάδες. Πολύ λίγοι από τους κίονες αυτούς 

είναι αυθεντικοί, οι περισσότεροι είναι αναστηλωμένοι σε διάφορες περιόδους κατά το 

παρελθόν. Επειδή λόγω της πανσπερμίας των εξεταζόμενων κιόνων δεν είναι 

δυνατόν να συνταχθεί ένας αναλυτικός πίνακας γεωμετρικών μεγεθών, όπως ο 

πίνακας 1, αρκούμαστε σε γενικές παρατηρήσεις: 

 
• Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, οι εν λόγω κίονες είναι μάλλον χαμηλοί, με ύψη που 

κυμαίνονται από 3.5μ έως 5.0μ., και λυγηρότητες, ανάλογα και με την εποχή, 

υψηλές, της τάξης των 6.0 έως 8.0-8.5.  

• Στα δωρικά παραδείγματα οι αναστηλωμένοι κίονες αποτελούνται από 2 έως 4 ή 

το πολύ 5 υψίκορμους ραβδωτούς σπονδύλους. Στην πλειονότητά τους όμως, σε 

μεταγενέστερες εποχές, μετατρέπονται σε μονολιθικούς αρράβδωτους ιωνικούς ή 

σπανιότερα κορινθιακούς κίονες, με ιωνίζουσα βάση. 

• Το υλικό δομής είναι πωρόλιθος, ασβεστόλιθος ή λευκό μάρμαρο, προϊόντος 

όμως του χρόνου επικρατεί η ρωμαϊκή προτίμηση για τα έγχρωμα μάρμαρα. 

                                                           
1 Το ιερόν στη Σαμοθράκη, με λυγηρότητα κιόνων  6.63, δεν μπορεί να θεωρηθεί δωρικός "ναός", με 
την αυστηρή έννοια του όρου. 
2Βέβαια η λυγηρότητα του σωζόμενου κίονα είναι η μισή, αφού έχει απωλέσει το ανώτερό του ήμισυ. 
3Για παράδειγμα στο ναό της Ήρας η ποσοστιαία μείωση (=μ/Dκ) είναι 0.29, στον Επικούριο 
Απόλλωνα και στη Νεμέα 0.18, ενώ στο ναό του Ολυμπίου Διός 0.14.   
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Παρακάτω δίνονται ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα: 

 
• Στα Προπύλαια της Λίνδου οι 5 αναστηλωμένοι δωρικοί κίονες έχουν ύψος 4.62μ, 

κάτω διάμετρο 0.78μ, και λυγηρότητα 5.92. 

• Στη Δήλο, στην οικία του Ερμή, οι δωρικοί κίονες του ισογείου έχουν ύψος 4.31μ, 

και κάτω διάμετρο 0.51μ, δηλ. λυγηρότητα 8.45, ενώ οι κίονες του ορόφου  έχουν 

ύψος 3.57μ, και κάτω διάμετρο 0.43μ, δηλ. λυγηρότητα 8.30. Στην οικία του 

Διονύσου οι δωρικοί κίονες έχουν ύψος 5.60μ, και κάτω διάμετρο 0.62μ, δηλ. 

λυγηρότητα 9.0! 

• Από τα λίγα παραδείγματα τμημάτων, ικανού ύψους, αυθεντικών κιόνων είναι 

αυτοί των Προπυλαίων της  Ακρόπολης. Το αρχικό ύψος των δωρικών κιόνων 

της Δ. πλευράς ήταν 8.54μ, η κάτω διάμετρος 1.56μ, και η λυγηρότητα 5.48. Η 

αρχική αυτή λυγηρότητα έχει μειωθεί στα 2/3 περίπου, αφού οι 4 μεσαίοι κίονες  

έχουν απωλέσει τους δύο ανώτερους σπονδύλους και το κιονόκρανό τους. Κάτι 

ανάλογο συμβαίνει και με τους ιωνικούς κίονες, οι οποίοι μετρούσαν ύψος σχεδόν 

ίσο με 10 κάτω διαμέτρους. 

• Στο γυμνάσιο της αρχαίας Μεσσήνης έχει αναστηλωθεί πρόσφατα ένα πολύ 

μεγάλο πλήθος δωρικών κιόνων, ύψους 3.84μ, κάτω διαμέτρου 0.52μ, και 

λυγηρότητας 7.35. 

• Στη Νικόπολη, στο αίθριο του παλατιού, οι 3 αναστηλωμένοι μονολιθικοί ιωνικοί 

κίονες έχουν ύψη 3.45-3.50μ, κάτω διαμέτρους 0.48-0.50μ, και λυγηρότητες 6.73-

7.20. 

• Οι δύο κορινθιακοί χορηγικοί κίονες του Θρασύλλου που στέκουν μπροστά από 

το Ν. τείχος της Ακρόπολης δεν έχουν τις ίδιες διαστάσεις. Ο ανατολικός κίονας 

έχει ύψος 10.27μ, διάμετρο κάτω βάσης 1.42μ, και λυγηρότητα 7.24, ενώ ο 

δυτικός έχει ύψος 8.79μ, διάμετρο κάτω βάσης 1.25μ, και λυγηρότητα 7.03. 

• Στην Ακαδημία των Αθηνών οι δύο πανύψηλοι ιωνικοί κίονες, που ιδρύθηκαν το 

1874 για την τοποθέτηση των αγαλμάτων της Αθηνάς και του Απόλλωνα, έχουν 

ύψος 13.83μ, διάμετρο βάσης 1.76, και λυγηρότητα 7.86. 

 
2.3 ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΚΙΟΝΕΣ ΣΕ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ (εικ. 31-38). 

Μερικές δεκάδες μετρούν οι αναστηλωμένοι κίονες ή πεσσοί των παλαιοχριστιανικών 

μνημείων. Οι παλαιοχριστιανικοί κίονες ακολουθώντας την παράδοση των ύστερων 

ρωμαϊκών χρόνων έχουν γενικά τους κορμούς τους μονόλιθους και αρράβδωτους, με 

μικρή μείωση ίση περίπου με 0.12-.0.15 της κάτω διαμέτρου.  
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ΠΙΝ. 1. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΚΙΟΝΕΣ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΝΑΟΥΣ 

Α/Α Ναός Ρ Χρον Η (m) D (m) V (m3) H/D Κίονες Παρατηρήσεις 
1 Απόλλων, Κόρινθος Δ 540 7.24 1.74 13.93 4.16 2 Μονολιθικοί κίονες. Ένας κίονας χωρίς κιονόκρανο. 
2 Απόλλων, Βάσσες Δ 450 5.97 1.12 4.76 5.33 4 [2] Οι ελεύθεροι κίονες στη Ν. πλευρά του μνημείου 
3 Αφαία, Αίγινα Δ 495 5.27 0.99 3.28 5.32 [3] Διάμετρος στις γωνίες 1.01. Μονολιθικοί κίονες. 
4 Αθηνά, Κέα Δ 500 4.43 0.93 2.44 4.76 [1] Γραφική εκτίμηση μεγεθών. 
5 Δίας, Ολυμπία Δ 460 10.43 2.21 32.39 4.72 [1] Αναστήλωση κίονα το 2004. 
6 Ήρα, Ολυμπία  590 5.22 1.20 4.78 4.35 [4] Διάμετρος μεταβλητή: 1.20-1.28 στις προσόψεις, 1.00-

1.24 στις μακρές πλευρές 
7 Δίας, Νεμέα Δ 340 10.37 1.63 17.52  6.36 1 Το κιονόκρανο έχει επανατοποθετηθεί το 1924. 
8 Απόλλων, Δελφοί Δ 360 (10.59) 1.81 22.06 5.85 [6] Ένας κίονας έχει αναστηλωθεί πλήρως, οι υπόλοιποι 

σε διάφορα ύψη. Μεγάλες βλάβες από φωτιά. 
9 Προναία, Δελφοί Δ 500 4.60 1.00 2.92 4.60 2 Διάμετρος μεταβλητή: 1.00 στις προσόψεις, 0.98 στις 

μακρές πλευρές 
10 Ποσειδώνας, Σούνιο Δ 440 6.02 1.04 4.14 5.79 [1]  
11 Ολύμπιος Δίας, Αθήνα Κ 170 16.89 1.92 35.59 8.81 2 Εκατέρωθεν του πεσμένου κίονα. 
12 Ηραίον, Σάμος Ι 530 (19.90) 2.05 

(1.65) 
53.16 
34.44 

9.73 
(12.0) 

1 Ο κίονας σώζεται, με μεγάλες ολισθήσεις των 
σπονδύλων του, στο μισό περίπου του αρχικού του 
ύψους. 

13 Ιερόν, Σαμοθράκη Δ 340 5.44 0.82 2.32 6.63 [3] Δύο κίονες έχουν πλήρως αναστηλωθεί, ο τρίτος χωρίς 
κιονόκρανο 

14 Αθηνά Λυνδία, Ρόδος Δ 320 5.55 0.87 2.67 6.38 [5]  
Σύνολο 12/[26]  

Γενικό Σύνολο 38  
 
Σημειώσεις 

• Ρ= Ρυθμός (Δ= Δωρικός, Ι= Ιωνικός, Κ= Κορινθιακός), Χρον= Χρονολογία κατασκευής π.Χ., Η= ύψος κίονα, D= κάτω διάμετρος, V= όγκος κίονα (για 
να ληφθεί υπόψη η μείωση ο όγκος υπολογίζεται προσεγγιστικά4

• Σε αγκύλη δηλώνονται οι αναστηλωμένοι κίονες, σε παρένθεση τα μεγέθη που προκύπτουν από υπολογισμό. 
 ως κύλινδρος με διάμετρο =0.90*D) 

                                                           
4Η προσέγγιση είναι ακριβέστερη για μείωση της κάτω διαμέτρου, κατά τον τρόπο που εφαρμόζεται στους κλασικούς ναούς (Βάσσες, Σούνιο, Νεμέα κτλ.). Στην 
περίπτωση των μεγάλων μειώσεων των αρχαϊκών κιόνων ο όγκος υπερτιμάται, ενώ αντίθετα, για τις μικρές μειώσεις ιωνικών/κορινθιακών κιόνων, υποτιμάται. 
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Διαγρ. 1. Σχέση λυγηρότητας-όγκου για τους ελεύθερους κίονες των αρχαίων ναών του πιν. 1.
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3. ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΕΚΤΙΜΗΤΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΙΟΝΑ 

Είναι γνωστό ότι για την ευστάθεια των κιόνων παίζουν αποφασιστικό ρόλο 

δύο αντικρουόμενες παράμετροι: 

• Το μέγεθος του κίονα, το οποίο αυξανόμενο αυξάνει την ευστάθεια 

• Η λυγηρότητα (H:ύψος/D:διάμετρος), η οποία αυξανόμενη 

ελαττώνει την ευστάθεια. 

 Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, σε πρώτη προσέγγιση, ο λόγος R/(H/D) 

αποτελεί μια απλή εκτιμήτρια της ευστάθειας του κίονα. Στον παρακάτω 

πίνακα έχουν συγκεντρωθεί τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά 23 κιόνων, όλων 

των τύπων (δωρικός, ιωνικός, κορινθιακός), που καλύπτουν μια χρονική 

διάρκεια 7 αιώνων, με λυγηρότητες από 4.16 ως 9.03, και ακτίνες λικνισμού 

R  από 1.68μ. ως 8.19μ.  

 

Α/Α Ναός Ρ Χρον 
(π.Χ.) 

Η 
(m) 

D 
(m) 

V 
(m3) H/D R 

(m) 
R/(H/D) 

(m) 
1 Απόλλων, Κόρινθος Δ 540 7.24 1.74 13.95 4.16 3.59 0.86 
2 Απόλλων, Βάσσες Δ 450 5.97 1.12 4.76 5.33 2.93 0.55 
3 Αφαία, Αίγινα Δ 495 5.27 0.99 3.29 5.32 2.59 0.49 
4 Αθηνά, Κέα Δ 500 4.43 0.93 2.44 4.76 2.18 0.46 
5 Δίας, Ολυμπία Δ 460 10.43 2.21 32.41 4.72 5.14 1.09 
6 Ήρα, Ολυμπία Δ 590 5.22 1.20 4.78 4.35 2.58 0.59 
7 Δίας, Νεμέα Δ 340 10.37 1.63 17.53 6.36 5.06 0.80 
8 Απόλλων, Δελφοί Δ 360 10.59 1.81 22.07 5.85 5.18 0.89 
9 Προναία, Δελφοί Δ 500 4.60 1.00 2.93 4.60 2.27 0.49 

10 Ποσειδώνας, Σούνιο Δ 440 6.02 1.04 4.14 5.79 2.94 0.51 
11 Ολύμπιος Δίας, Αθήνα Κ 170 16.89 1.92 39.61 8.80 8.19 0.93 
12 Ηραίον, Σάμος Ι 530 10.00 1.65 17.32 6.06 4.88 0.81 
13 Ιερόν, Σαμοθράκη Δ 340 5.44 0.82 2.33 6.63 2.65 0.40 
14 Αθηνά Λυνδία, Ρόδος Δ 320 5.55 0.87 2.67 6.38 2.71 0.42 
15 Προπύλαια, Λίνδος Δ 320 4.62 0.78 1.79 5.92 2.26 0.38 
16 Ερμής, Δήλος, ισογ. Δ 2ος αι. 4.31 0.51 0.71 8.45 2.09 0.25 
17 Ερμής, Δήλος, α' ορ. Δ 2ος αι. 3.57 0.43 0.42 8.30 1.73 0.21 
18 Διόνυσος, Δήλος Δ 2ος αι. 5.60 0.62 1.37 9.03 2.71 0.30 
19 Γυμνάσιο, Μεσσήνη Δ 3ος αι. 3.84 0.52 0.66 7.38 1.87 0.25 
20 Νικόπολη, παλάτι Ι 1οςμΧ. 3.45 0.48 0.51 7.19 1.68 0.23 
20 Νικόπολη, παλάτι Ι 1οςμΧ. 3.50 0.50 0.56 7.00 1.70 0.24 
22 Θρασύλλος, ανατ. K 3ος αι. 10.27 1.42 13.17 7.23 5.00 0.69 
23 Θρασύλλος, δυτ. K 3ος αι. 8.79 1.25 8.74 7.03 4.28 0.61 



- ΜΕΡΟΣ Β' -  ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΙΟΝΩΝ 

Β-8 

 

Με τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα, παριστάνοντας την ποσότητα R/(H/D) συναρτήσει της διαμέτρου 

D, προκύπτει η γραμμική σχέση που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Συνεπώς η ευστάθεια του κίονα 

μπορεί να εκφραστεί μόνο από τη κάτω διάμετρό του. Η ιδιότητα αυτή χρησιμοποιείται για τη σύνταξη του 

φύλλου του προσεισμικού ελέγχου αρχαίων κιόνων.  

 

Σημειώσεις 

1. Στον πίνακα, η ακτίνα R υπολογίστηκε με την παραδοχή του  κόλουρου κώνου, δηλ. ότι η άνω διάμετρος είναι ίση 
με 80% της κάτω διαμέτρου. Η παραδοχή αυτή είναι ακριβής για τους δωρικούς κίονες της κλασικής περιόδου, 
αλλά υποτιμά ελαφρώς την ακτίνα R για μεταγενέστερους δωρικούς ή ιωνικούς/κορινθιακούς κίονες. 

2. Σε κύλινδρο διαμέτρου D, και ύψους Η, αν θέσουμε τη λυγηρότητα λ=Η/D, προκύπτει 
R/(H/D) =  (H2/4 + D2/4)1/2/ λ = 1/2 (λ2D2 + D2)1/2/ λ = (λD/2λ) (1 + 1/λ2)1/2 = (D/2) (1 + 1/λ2)1/2 → 

R/(H/D) = (D/2) (1 + 1/λ2)1/2 
Θέτοντας: 
λ=4 (κάτω όριο λυγηρότητας για δωρικούς ναούς), προκύπτει R/(H/D)= 0.515D. 
λ=12 (άνω όριο λυγηρότητας για ιωνικούς/κορινθιακούς ναούς), προκύπτει R/(H/D)= 0.502D, δηλ. τιμές 
παραπλήσιες5

 
 με αυτές της θεώρησης του κίονα ως κόλουρου κώνου.  

                                                           
5 Στον κόλουρο κώνο, λόγω υποβιβασμού του Κ.Β., η ακτίνα R είναι ελαφρώς μικρότερη από αυτήν που υπολογίζεται 
με τη θεώρηση του κυλίνδρου.  



ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΚΙΟΝΩΝ 
(1η Έκδοση, 2016) 

 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
 

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 

2 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:  

3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΘΕΣΗ: 

4 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 

5 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ: 

6 ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:  
7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ: 

 

8 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ: 

9 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ : 

10 ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ: 

11 ΡΥΘΜΟΣ: 

12 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ: 

13 ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ: 

14 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ: 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ (ΔΟΜΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ) 
 
15 ΔΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΒΑΣΕΙ e-monuments: F - ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΙΟΝΑΣ  
16 ΥΨΟΣ ΚΟΡΜΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ / ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ) Ηc : 
17 ΥΨΟΣ ΚΟΡΜΟΥ (ΜΕ ΒΑΣΗ & ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ) Ηtot : 
18 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΩΝ n: 
19 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΣΠΟΝΔΥΛΟΥ Dc,d: 
20 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΩ ΕΔΡΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΠΟΝΔΥΛΟΥ Dc,u: 
21 ΥΛΙΚΟ ΔΟΜΗΣ: 
22 ΥΠΑΡΞΗ ΕΜΠΟΛΙΩΝ Ή ΓΟΜΦΩΝ: 
  

 
Ναι                Όχι               Δεν γνωρίζω 
 

23 ΛΥΓΗΡΟΤΗΤΑ Htot : Dc,d  : 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 
24 ΟΝΟΜΑ: 25 ΟΝΟΜΑ: 
  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 
  ΤΗΛ.:  ΤΗΛ.: 

26 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
27 ΖΩΝΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΕΑΚ: 

 

 
ΖΙ             ΖΙΙ              ΖΙΙΙ   
 

28 ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΟΝΤΙΝΑ ΡΗΓΜΑΤΑ (ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΟΝΤΙΝΟΥ ΠΕΔΙΟΥ): 

 

 
    <20 km                20-40 km                 >40 km                   δεν γνωρίζω 
 

29 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ: 

 

 
 A                 B                 C                  D               E                 δεν γνωρίζω 
 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ 
 

  Δ.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
30 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: 
 
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ              ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΙΣ              ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ / ΛΑΣΠΟΡΡΟΕΣ  
 
ΑΝΕΜΟΣ                            ΑΛΛΟ 
 

31 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: 

 
 
 Μικρός              Μεσαίος                 Μεγάλος 

 
  Δ.2. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 

32 ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΑΖΑΣ (ΜΗΚΟΣ ΧΟΡΔΗΣ ΕΛΛΕΙΠΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ) : 
 

  

<Ddr/3                 μεταξύ Ddr/3 και 2Ddr/3                 Όχι 
 

33 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΜΩΝ (ΑΠΌ ΕΔΡΑΣΗ ΩΣ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ): 

 

 
Καλή         Τοπικού χαρακτήρα βλάβες          Εμφανή προβλήματα έδρασης/ 
                                                                       Απόκλιση από την κατακόρυφο 

34 ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΩΝ : 

 

 
  <0.05 Ddr              (0.05-0.1)Ddr               >0.1 Ddr  
   

35 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΟΥ: 

 

 
Καλή            Περιορισμένες φθορές            Μετατοπίσεις, απώλειες μάζας, καθιζήσεις 
 

36 ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ: 

 

 
 

Ναι                Όχι       
 

37 ΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ: 

  

 
Ναι                Όχι               Δεν γνωρίζω    
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
 
Σκαρίφημα κίονα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σημειώσεις, παρατηρήσεις, φωτογραφίες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Προσεισμικού Ελέγχου 
Μεμονωμένου Κίονα 

 
Το Δελτίο Προσεισμικού Ελέγχου αποτελείται από δύο φύλλα: το πρώτο 
συμπληρώνεται και στις δύο όψεις και το δεύτερο συμπληρώνεται, εφόσον είναι 
εφικτό, με σκαριφήματα και φωτογραφίες.  

Τα στοιχεία του Δελτίου κατανέμονται σε 5 Ενότητες. Η συμπλήρωση των 
στοιχείων έχει ως στόχο την ταυτοποίηση, τεχνική περιγραφή και αξιολόγηση της 
τρωτότητας του μεμονωμένου κίονα υπό εξέταση.  

Στην πρώτη σελίδα περιλαμβάνονται οι Ενότητες Α και Β που αναφέρονται 
στην ταυτότητα και σε βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του μεμονωμένου κίονα. Τα 
στοιχεία ταυτότητας του κτιρίου πρέπει να συμπληρώνονται ώστε αυτό να 
προσδιορίζεται με ακρίβεια και να είναι δυνατός ο εντοπισμός του, εφόσον απαιτηθεί 
περαιτέρω έλεγχος. Καταγράφονται επίσης στοιχεία που δίνουν τις βασικές 
διαστάσεις και το δομικό υλικό, καθώς και τα στοιχεία των ελεγκτών μηχανικών.  

Στη δεύτερη σελίδα περιλαμβάνονται οι Ενότητες Γ, Δ και Ε. Η ενότητα Γ 
αναφέρεται στα σεισμολογικά και γεωλογικά στοιχεία της περιοχής καθώς και στο 
είδος του εδάφους θεμελίωσης. Η ενότητα Δ διαιρείται σε δύο υποενότητες. Στην 
υποενότητα Δ.1. απαριθμώνται και αξιολογούνται περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, οι οποίοι 
θα μπορούσαν δυνητικά να πλήξουν την ευστάθεια και δομική ακεραιότητα του κίονα. 
Στην ενότητα Δ.2. περιλαμβάνονται στοιχεία τα οποία κρίνεται ότι μπορούν να 
περιγράψουν με επάρκεια την παθολογία του κίονα, και άρα επηρεάζουν τη σεισμική 
ικανότητα του συγκεκριμένου τύπου μνημείου.  

Τέλος, στην ενόττηα 5 δίνεται η δυνατότητα στον ελεγκτή να κάνει σκαρίφημα 
του μεμονωμένου κίονα και να επισυνάψει τυχόν φωτογραφίες ή άλλα στοιχεία που 
κρίνει σκόπιμα, προκειμένου να τεκμηριώσει τις επιλογές του κατά την συμπλήρωση 
του Δελτίου. 

Αν κατά τη συμπλήρωση του εντύπου ορισμένα στοιχεία δεν είναι πλήρως 
γνωστά και βασίζονται στην εκτίμηση του ελέγχοντος, η αβεβαιότητα για τα στοιχεία 
αυτά, πρέπει να υποδηλώνεται με έναν αστερίσκο (*) δίπλα στο αντίστοιχο Χ. 
Επισημαίνεται ότι σε κάθε Ενότητα υπάρχουν στοιχεία που θα πρέπει απαραίτητα να 
συμπληρωθούν ώστε να είναι δυνατή η βαθμονόμηση του κτιρίου. Σε αντίθετη 
περίπτωση, το δελτίο χαρακτηρίζεται ως Μη Πλήρες και επιστρέφεται στην αρμόδια 
αρχή για συμπλήρωση.  
 
1η ΣΕΛΙΔΑ  
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ  
1. Περιφερειακή Ενότητα  
Αναγράφεται η Περιφερειακή Ενότητα (σύμφωνα με το Πρόγραμμα «Καλλικράτης») 
εντός της οποίας βρίσκεται το κτίριο.  
2. Δημοτική Ενότητα  
Αναγράφεται η Δημοτική Ενότητα (σύμφωνα με το Πρόγραμμα «Καλλικράτης») εντός 
της οποίας βρίσκεται το κτίριο.  
3. Διεύθυνση / Θέση 
Αναγράφεται η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση του αρχαιολογικού χώρου, εντός του 
οποίου βρίσκεται ο κίονας, ήτοι οδός, αριθμός, περιοχή και ταχυδρομικός κώδικας. 
Σε περίπτωση που τα στοιχεία αυτά δεν είναι διαθέσιμα, θα πρέπει να δίνεται η θέση 
του αρχαιολογικού χώρου, και κατ΄ελάχιστον ο πλησιέστερος οικισμός, η δημοτική 
και περιφερειακή ενότητα και ό,τι άλλο στοιχείο είναι διαθέσιμο και θα μπορούσε να 
ορίσει μονοσήμαντα την θέση του μνημείου.  
4. Συντεταγμένες: δίνονται οι συντεταγμένες του μνημείου με τη χρήση GPS. Αν και 
αρχικά η χρήση GPS μπορεί να μην είναι εφικτή για πρακτικούς λόγους (έλλειψη 



εξοπλισμού), οι υπηρεσίες που πρόκειται να διενεργήσουν τους ελέγχους 
ενθαρρύνονται να τον αποκτήσουν. Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός αναμένεται να 
διευκολύνει σημαντικά το έργο της καταγραφής των μνημείων εν γένει καθώς και της 
διενέργειας συστηματικών αυτοψιών. 
5. Αρχαιολογικός χώρος  
Αναγράφεται το όνομα του αρχαιολογικού χώρου (π.χ. Αρχαιολογικός χώρος 
Ραμνούντος Αττικής). 
6. Αρμόδιος φορέας  
Αναγράφεται ο φορέας (Υπουργείο, Περιφερειακή Ενότητα, Δημοτική Ενότητα, 
ιδιώτης) που έχει την εποπτεία του μνημείου. Συνήθως, πρόκειται για την αντίστοιχη 
Εφορεία Αρχαιοτήτων. 
7. Στοιχεία Εφορείας Αρχαιοτήτων  
Αναγράφονται τα στοιχεία (διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταυδρομείου) της Εφορείας Αρχαιοτήτων, στην οποία υπάγεται το 
συγκεκριμένο μνημείο. 
8. Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο  
Αναγράφεται η υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο (π.χ. η τοπική ΥΝΜΤΕ ή η 
Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων ή Βυζαντινών-Μεταβυζαντινών Μνημείων).  
9. Θεσμικό πλαίσιο προστασίας 
Αναγράφεται το ΦΕΚ κήρυξης του μνημείου. Επισημαίνεται ότι μνημεία 
προγενέστερα του 1453 προστατεύονται αυτομάτως. 
10. Χρονολόγηση μνημείου 
Αναγράφεται, εφόσον είναι γνωστή, η χρονολόγηση του μνημείου (αιώνας, έτος). Εάν 
δεν είναι γνωστή, αναγράφεται η χρονική περίοδος (π.χ. ρωμαϊκή). 
11. Ρυθμός 
 Αναγράφεται ο ρυθμός (π.χ. ιωνικός) του κίονα. 
12. Χρονολογία αναστήλωσης  
Σημειώνεται η χρονολογία αναστήλωσης του κίονα, εάν είναι γνωστή. 
13. Φορέας αναστήλωσης  
Αναγράφεται ο φορέας που υλοποίησε την αναστήλωση (Εφορεία, Διεύθυνση 
Αναστήλωσης, Αρχαιολογική Σχολή κ.α.). 
14. Στοιχεία μελέτης αναστήλωσης 
Αναγράφεται εάν η αναστήλωση έγινε κατόπιν μελέτης ή όχι. Στην πρώτη 
περίπτωση, θα πρέπει να δίνονται τα στοιχεία του μελετητή, η χρονολογία 
εκπόνησης κι έγκρισης της μελέτης, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών 
πρωτοκόλλου, κλπ. 
 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ (ΔΟΜΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ)  
 
15. Δομικός τύπος βάσει e-monuments: 
Αναγράφεται F – ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΙΟΝΑΣ. 
16. Ύψος κορμού (χωρίς βάση/ κιονόκρανο) Ηc : 
Σημειώνεται το καθαρό ύψος του κίονα,  χωρίς να συμπεριληφθούν η βάση (σε 
περίπτωση κίονα ιωνικού ή κορινθιακού ρυθμού) και το κιονόκρανο, αν υπάρχουν. 
Εφόσον δε γίνεται χρήση σχεδίων θα πρέπει να διενεργηθούν επί τόπου μετρήσεις.  
17. Ύψος κορμού (με βάση/ κιονόκρανο) Ηtot : 
Σημειώνεται το πλήρες ύψος του κίονα,  συμπεριλαμβανομένων της βάσης (σε 
περίπτωση κίονα ιωνικού ή κορινθιακού ρυθμού) και του κιονοκράνου, αν υπάρχει. 
Εφόσον δε γίνεται χρήση σχεδίων θα πρέπει να διενεργηθούν επί τόπου μετρήσεις.  
18. Αριθμός σπονδύλων n:  
Αναγράφεται ο αριθμός των σπονδύλων, από τους οποίους απαρτίζεται ο κίονας. 
19. Διάμετρος επιφάνειας έδρασης κατώτατου σπονδύλου Dc,d: 
Αναγράφεται η διάμετρος της επιφάνειας έδρασης του κατώτατου σπονδύλου Dc,d. 
Εφόσον δε γίνεται χρήση σχεδίων θα πρέπει να διενεργηθούν επί τόπου μετρήσεις.  



20. Διάμετρος άνω έδρας ανώτατου σπονδύλου Dc,u : 
Αναγράφεται η διάμετρος της άνω έδρας του ανώτατου σπονδύλου Dc,u. Εφόσον δε 
γίνεται χρήση σχεδίων θα πρέπει να διενεργηθούν επί τόπου μετρήσεις.  
21. Υλικό δομής:  
Αναγράφεται το δομικό υλικό, από το οποίο είναι κατασκευασμένος ο κίονας. 
22. Ύπαρξη εμπολίων ή γόμφων: 
Συμπλήρωση με "ναι"-"όχι" ή "δεν γνωρίζω". 
23. Λυγηρότητα Htot : Dc,d  : 
Υπολογίζεται ο λόγος «ύψος κορμού (με βάση / κιονόκρανο) προς διάμετρο 
επιφάνειας έδρασης κατώτατου σπονδύλου». 
24-25. Στοιχεία ελεγκτών μηχανικών  
Αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των μηχανικών που διενεργούν τον έλεγχο και 
τίθενται οι υπογραφές τους, καθώς και τηλέφωνο επικοινωνίας. Στην περίπτωση που 
ο έλεγχος διενεργείται από ιδιώτη μηχανικό είναι απαραίτητη και η σφραγίδα του 
μηχανικού.  
26. Ημερομηνία ελέγχου  
Αναγράφεται η ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου. 
 
2η ΣΕΛΙΔΑ  
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 
27. Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας κατά Ε.Α.Κ.  
Σημειώνεται με Χ το αντίστοιχο τετραγωνίδιο με τη ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας 
της περιοχής με βάση τον Ε.Α.Κ.  
28. Υπάρχουν κοντινά ρήγματα; 
Η ύπαρξη κοντινών ρηγμάτων είναι σημαντική διότι ελέγχει την ύπαρξη σεισμών 
κοντινού πεδίου, που επηρρεάζουν ιδιαίτερα την απόκριση μεμονωμένων κιόνων. 
Διακρίθηκαν οι ακόλουθες κατηγορίες: (α) ρήγματα σε απόσταση <20 km, (β) 
ρήγματα σε απόσταση από 20-40, (γ) ρήγματα σε απόσταση >40 km και (δ) δεν 
γνωρίζω. Σημειώνεται με Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο.  
29. Κατηγορία εδάφους  
Σημειώνεται με Χ στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο η κατηγορία εδάφους που αναφέρεται 
στην μελέτη (βλ. 14 άνω, εφόσον γίνεται χρήση της μελέτης), ή η κατηγορία εδάφους 
που εκτιμάται από τους ελέγχοντες μηχανικούς. Θα πρέπει να διευκρινίζεται εάν 
πρόκειται για την μια ή την άλλη περίπτωση. 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ.1 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
30. Περιβαλλοντικός κίνδυνος 
Το μνημείο μπορεί να έχει υποστεί βλάβες ή να απειλείται από εξωγενείς 
παράγοντες, οι οποίοι συνδέονται με το περιβάλλον του, και οι οποίοι είναι 
απαραίτητο να είναι γνωστοί, στο πλαίσιο της προληπτικής προστασίας του 
μνημείου. Επιλέχθηκαν και αναγράφονται οι πιο συχνοί περιβαλλοντικοί κίνδυνοι 
(κατολισθήσεις, βραχοπτώσεις, πλημμύρες-λασπορροές, άνεμος κ.α. ), δίνεται δε η 
δυνατότητα συμπλήρωσης και άλλων, όπως επίσης και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. 
31. Αξιολόγηση κινδύνου 
Αξιολογείται ο κίνδυνος από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες ως (α) δεν 
υπάρχει/μικρός, (β) μεσαίος, (γ) μεγάλος. 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ.2 : ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ  
Γενική παρατήρηση 



Η συμπλήρωση των στοιχείων θα πρέπει να γίνει με τη δέουσα προσοχή, αφού 
προηγηθεί σχολαστική μελέτη των παρακάτω οδηγιών και των αντίστοιχων 
χαρακτηριστικών του κίονα, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. 
32. Απώλεια μάζας 
Ορίζεται ως εκτιμήτρια της απώλειας μάζας, το μήκος της χορδής που ορίζει το 
ελλείπον τμήμα σε σχέση με την διάμετρο του αντίστοιχου σπονδύλου (Ddr). 
Συμπληρώνεται (α) "<Ddr/3" αν η χορδή έχει μήκος μικρότερο από το 1/3 της 
αντίστοιχης διαμέτρου, (β)  "μεταξύ Ddr/3 & 2 Ddr/3" αν η χορδή έχει μήκος μικρότερο 
από τα 2/3 της αντίστοιχης διαμέτρου και μεγαλύτερο από το ένα τρίτο και (γ) "όχι", 
αν δεν υπάρχει αξιόλογη απώλεια μάζας. Η επιφανειακή απώλεια  (η οποία 
ισοδυναμεί με σύνθλιψη ακμών στο όριο του σπονδύλου) δεν θεωρείται απώλεια 
μάζας. Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται "όχι". Βλ. Παράρτημα Β για 
εικονογράφηση αντίστοιχων περιπτώσεων. 
33. Κατάσταση διατήρησης αρμών (από έδραση ως κιονόκρανο) 
Διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες: (α) καλή κατάσταση, (β) τοπικού χαρακτήρα 
βλάβες και (γ) υπάρχουν εμφανή προβλήματα έδρασης ή/και απόκλιση από την 
κατακόρυφο. Βλ. Παράρτημα Β για εικονογράφηση αντίστοιχων περιπτώσεων. 
34. Μέγιστες σχετικές μετατοπίσεις σπονδύλων 
Ορίζεται ως εκτιμήτρια των μετατοπίσεων των σπονδύλων, το μήκος της μέγιστης 
σχετικής μετακίνησης που παρατηρείται σε μια θέση, και η οποία ισούται με το μήκος 
μετακίνησης ενός σπονδύλου σε σχέση με τον αντίστοιχο υποκείμενο σπόνδυλο. Το 
μήκος μετακίνησης δίνεται ως ποσοστό της διαμέτρου του εν λόγω σπονδύλου. 
Συμπληρώνεται (α) "<0.05 Ddr", αν η μετακίνηση έχει μήκος μικρότερο από 5% της 
αντίστοιχης διαμέτρου, (β) "(0.05-0.1)Ddr" , αν η μετακίνηση έχει μήκος μεταξύ 5-10% 
της αντίστοιχης διαμέτρου και (γ) ">0.1 Ddr", αν η μετακίνηση έχει μήκος μεγαλύτερο 
από 10% της αντίστοιχης διαμέτρου. Βλ. Παράρτημα Β για εικονογράφηση 
αντίστοιχων περιπτώσεων. 
35. Κατάσταση διατήρησης θεμελίου 
Διακρίνονται οι εξής κατηγορίες ως προς την κατάσταση διατήρησης του θεμελίου: 
(α) "καλή", (β) "περιορισμένες φθορές" και (γ) "ύπαρξη μετατοπίσεων, απωλειών 
μάζας ή καθιζήσεων". 
36. Ύπαρξη συστήματος απορροής ομβρίων 
Η πληροφορία αυτή είναι σημαντική στο πλαίσιο εφαρμογής προληπτικής 
προστασίας. Συμπληρώνεται "ναι" ή "όχι". 
37. Ιστάμενος από την Αρχαιότητα ή αναστηλωμένος 
Συμπληρώνεται "ναι", "όχι" ή "δεν γνωρίζω". 
 
 



Οδηγίες Βαθμολόγησης του Δελτίου Προσεισμικού Ελέγχου 
Μεμονωμένου Κίονα 

 
Το συμπληρωμένο Δελτίο Προσεισμικού Ελέγχου παραδίδεται στην 

υπηρεσία που θα διενεργήσει την βαθμολόγηση επιμέρους πεδίων, προκειμένου, 
στην συνέχεια, να υπολογίσει τον δείκτη τρωτότητας του μνημείου.  
 
Α. Βαθμολόγηση επιμέρους πεδίων 
Η λογική που διέπει την βαθμολόγηση των απαντήσεων των επιμέρους πεδίων, 
συνίσταται στο ότι οι καταστάσεις (απαντήσεις) που είναι ευνοϊκότερες για την 
προστασία και διατήρηση του μνημείου (π.χ. ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ΖΙ 
ή σχετικά μεγάλη διάμετρος επιφάνειας έδρασης κατώτατου σπονδύλου) 
βαθμολογούνται με βαθμό  “3”, που είναι ο μέγιστος. Οι υπόλοιπες καταστάσεις 
(απαντήσεις) βαθμολογούνται με βαθμούς  “2”  και “1”, ανάλογα με την κρισιμότητά 
τους, δηλ. την απόστασή τους από την κατά περίπτωση θεωρούμενη ευνοϊκότερη 
κατάσταση. Τα πεδία που βαθμολογούνται και οι αντίστοιχοι βαθμοί έχουν ως εξής: 
18. Αριθμός σπονδύλων n:  
- Ο κίονας έχει μέχρι 4 σπονδύλους: αναγράφεται “1” 
- Ο κίονας αποτελείται από 5 σπονδύλους και άνω: αναγράφεται “3” 
19. Διάμετρος επιφάνειας έδρασης κατώτατου σπονδύλου Dc,d: 
-  Dc,d < 1 μ.: αναγράφεται “1” 
-  1 < Dc,d < 1,4 μ.: αναγράφεται “2” 
-  Dc,d > 1,4 μ.: αναγράφεται “3” 
22. Ύπαρξη εμπολίων ή γόμφων: 
- Απάντηση "ναι": αναγράφεται “2” 
- Απάντηση "όχι" ή "δεν γνωρίζω": αναγράφεται “1” 
27. Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας κατά Ε.Α.Κ. : 
- για ΖΙ: αναγράφεται “3” 
- για ΖΙΙ: αναγράφεται “2” 
- για ΖΙΙΙ: αναγράφεται “1” 
28. Υπάρχουν κοντινά ρήγματα; 
- για ρήγματα σε απόσταση <20 km ή "δεν γνωρίζω": αναγράφεται “1” 
- για ρήγματα σε απόσταση από 20-40 km: αναγράφεται “2” 
- για ρήγματα σε απόσταση >40 km: αναγράφεται “3” 
29. Κατηγορία εδάφους: 
- για έδαφος κατηγορίας Α, Β: αναγράφεται “3” 
- για έδαφος κατηγορίας C ή "δεν γνωρίζω": αναγράφεται “2” 
- για έδαφος κατηγορίας D,E : αναγράφεται “1” 
31. Αξιολόγηση κινδύνου: 
- για περιβαλλοντικό κίνδυνο “δεν υπάρχει/μικρό”: αναγράφεται “3” 
- για περιβαλλοντικό κίνδυνο “μεσαίο”: αναγράφεται “2” 
- για περιβαλλοντικό κίνδυνο “μεγάλο”: αναγράφεται “1” 
32. Απώλεια μάζας: 
- για μήκος χορδής ελλείποντος τμήματος "<Ddr/3": αναγράφεται “2” 
- για μήκος χορδής ελλείποντος τμήματος "μεταξύ Ddr/3 & 2 Ddr/3": αναγράφεται “1” 
- εάν δεν υπάρχει απώλεια μάζας (“όχι”): αναγράφεται “3” 
33. Κατάσταση διατήρησης αρμών (από έδραση ως κιονόκρανο): 
- για καλή κατάσταση διατήρησης αρμών: αναγράφεται “3” 
- για ύπαρξη βλαβών τοπικού χαρακτήρα: αναγράφεται “2” 
- για εμφανή προβλήματα έδρασης/απόκλιση από την κατακόρυφο: αναγράφεται “1” 
34. Μέγιστες σχετικές μετατοπίσεις σπονδύλων: 
- για μέγιστη σχετική μετακίνηση "<0.05 Ddr": αναγράφεται “3” 
- για μέγιστη σχετική μετακίνηση "(0.05-0.1)Ddr": αναγράφεται “2” 
- για μέγιστη σχετική μετακίνηση ">0.1 Ddr": αναγράφεται “1” 



35. Κατάσταση διατήρησης θεμελίου: 
- για καλή κατάσταση διατήρησης: αναγράφεται “3” 
- για κατάσταση διατήρησης με περιορισμένες φθορές: αναγράφεται “2” 
- για κατάσταση διατήρησης με "ύπαρξη μετατοπίσεων, απωλειών μάζας ή 
καθιζήσεων": αναγράφεται “1” 
37. Ιστάμενος από την Αρχαιότητα ή αναστηλωμένος: 
- εάν η απάντηση είναι "ναι": αναγράφεται “3” 
- εάν η απάντηση είναι "όχι" ή “δεν γνωρίζω”: αναγράφεται “1” 
 
 
Β. Υπολογισμός δείκτη τρωτότητας 
 
Β.1. Απόδοση μέγιστης συμμετοχής κάθε ενότητας στον δείκτη τρωτότητας 

Τα πεδία που βαθμολογούνται οργανώθηκαν στις εξής ενότητες:  
ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ (ΔΟΜΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ) 
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ - Δ.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ - Δ.2. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 

Κρίθηκε ότι οι εν λόγω ενότητες δεν έχουν το ίδιο ειδικό βάρος, δηλ. δεν 
επηρρεάζουν με τον ίδιο τρόπο και στον ίδιο βαθμό την τρωτότητα του 
συγκεκριμένου δομικού τύπου . Προκειμένου η επιμέρους συμμετοχή κάθε ενότητας 
να αντανακλαστεί στον δείκτη τρωτότητας, αποφασίστηκε να αποδοθεί ένας μέγιστος 
βαθμός συμμετοχής σε καθεμιά χωριστά. Θεωρώντας ότι το «άριστα» (δηλ. το 
μέγιστο που μπορεί να φτάσει ο δείκτης τρωτότητας) θα πρέπει να ισούται με 100, 
τότε η μέγιστη συμμετοχή κάθε ενότητας χωριστά ορίστηκε ως εξής: 
ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ (ΔΟΜΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ): 30/100 
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 24/100 
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ - Δ.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: 6/100 
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ - Δ.2. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ: 40/100 
 
Β.2. Απόδοση συντελεστή βαρύτητας ανά επιμέρους βαθμολογητέο πεδίο 
ενότητας 
Όπως κάθε ενότητα συμμετέχει σε διαφορετικό βαθμό στον δείκτη τρωτότητας, έτσι και 
στο εσωτερικό κάθε ενότητας, τα επιμέρους βαθμολογητέα πεδία (βλ.Α) κρίθηκε ότι 
δεν συμμετέχουν ισότιμα. Για τον λόγο αυτό, εκτιμήθηκαν συντελεστές βαρύτητας, με 
τους οποίους πρέπει να πολλαπλασιάζονται τα αποτελέσματα της βαθμολόγησης των 
επιμέρους πεδίων. Το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας κάθε ενότητας χωριστά 
πολλαπλασιασμένο επί “3” (“άριστα”) ισούται με την μέγιστη συμμετοχή της 
αντίστοιχης ενότητας στον δείκτη τρωτότητας. Οι συντελεστές αυτοί έχουν ως εξής: 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ (ΔΟΜΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ): 30/100 
- 18. Αριθμός σπονδύλων n: συντελεστής βαρύτητας (σ.β.) =1 
- 19. Διάμετρος επιφάνειας έδρασης κατώτατου σπονδύλου Dc,d: σ.β. = 8 
- 22. Ύπαρξη εμπολίων ή γόμφων: σ.β. = 1 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 24/100 
- 27. Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας κατά Ε.Α.Κ. : σ.β. = 3 
- 28. Υπάρχουν κοντινά ρήγματα: σ.β. = 2 
- 29. Κατηγορία εδάφους: σ.β. = 3 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ - Δ.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: 6/100 
- 31. Αξιολόγηση κινδύνου: σ.β. = 2 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ - Δ.2. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ: 40/100 
- 32. Απώλεια μάζας: σ.β. = 3 
- 33. Κατάσταση διατήρησης αρμών (από έδραση ως κιονόκρανο): σ.β. = 3 
- 34. Μέγιστες σχετικές μετατοπίσεις σπονδύλων: σ.β. = 3 



- 35. Κατάσταση διατήρησης θεμελίου: σ.β. = 3 
- 37. Ιστάμενος από την Αρχαιότητα ή αναστηλωμένος: σ.β. = 1,3 
 
Β.3. Υπολογισμός και χαρακτηριστικά δείκτη τρωτότητας 
Ο δείκτης τρωτότητας ισούται με το άθροισμα των γινομένων των βαθμών που 
δόθηκαν σε κάθε πεδίο χωριστά επί τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας. 
Επισημαίνεται ότι ο δείκτης τρωτότητας δεν αποτελεί απόλυτο μέγεθος αλλά σχετικό. 
Επιτρέπει την σύγκριση και κατάταξη μνημείων του ίδιου δομικού τύπου 
(μεμονωμένου κίονα) βάσει της τρωτότητας που παρουσιάζουν, έτσι ώστε να 
υποστηριχθούν με αιτιολογημένο τρόπο διαδικασίες προτεραιοποίησης και λήψης 
αποφάσεων επέμβασης. 



ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΚΙΟΝΩΝ 
(1η Έκδοση, 2016) 

 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
 

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:  Ηπείρου 

2 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Πρεβέζης 

3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΘΕΣΗ: Νικόπολη 

4 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 

5 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ: Νικόπολης 

6 ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού 
7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ: Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρεβέζης, 

efaprev@culture.gr 

8 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ: ΔΑΑΜ 

9 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ :  Ν.3028 (Αρχαιολογικός Νόμος) 

10 ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ: ρωμαϊκό 

11 ΡΥΘΜΟΣ: ιωνικός 

12 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ: Δεκέμβριος 2015 

13 ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ: Επιστημονική Επιτροπή Νικόπολης & ΔΙΠΚΑ 

14 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ: Υπάρχει. 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ (ΔΟΜΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ) 
 
15 ΔΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΒΑΣΕΙ e-monuments: F - ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΙΟΝΑΣ  
16 ΥΨΟΣ ΚΟΡΜΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ / ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ) Ηc :  3,5 μ. 
17 ΥΨΟΣ ΚΟΡΜΟΥ (ΜΕ ΒΑΣΗ & ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ) Ηtot : 3,72 μ. 
18 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΩΝ n: 1 
19 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΣΠΟΝΔΥΛΟΥ Dc,d: 0.49 μ. 
20 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΩ ΕΔΡΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΠΟΝΔΥΛΟΥ Dc,u: 0.45 μ. 
21 ΥΛΙΚΟ ΔΟΜΗΣ: μάρμαρο 
22 ΥΠΑΡΞΗ ΕΜΠΟΛΙΩΝ Ή ΓΟΜΦΩΝ: 
  

 
Ναι                Όχι               Δεν γνωρίζω 
 

23 ΛΥΓΗΡΟΤΗΤΑ Htot : Dc,d  :  7,6 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 
24 ΟΝΟΜΑ: Κ.Παπαντωνόπουλος 25 ΟΝΟΜΑ: Ελένη-Εύα Τουμπακάρη 
  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Πολιτικός Μηχανικός  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Πολιτικός Μηχανικός 
  ΤΗΛ.:  ΤΗΛ.: 

26 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: Δεκέμβριος 2016 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
27 ΖΩΝΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΕΑΚ: 

 

 
ΖΙ             ΖΙΙ              ΖΙΙΙ   
 

28 ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΟΝΤΙΝΑ ΡΗΓΜΑΤΑ (ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΟΝΤΙΝΟΥ ΠΕΔΙΟΥ): 

 

 
    <20 km                20-40 km                 >40 km                   δεν γνωρίζω 
 

29 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ: 

 

 
 A                 B                 C                  D               E                 δεν γνωρίζω 
 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ 
 

  Δ.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
30 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: 
 
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ              ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΙΣ              ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ / ΛΑΣΠΟΡΡΟΕΣ  
 
ΑΝΕΜΟΣ                            ΑΛΛΟ                                ΟΧΙ 
 

31 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: 

 
 

 Δεν υπάρχει/μικρός              Μεσαίος                 Μεγάλος 
 

  Δ.2. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 
32 ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΑΖΑΣ (ΜΗΚΟΣ ΧΟΡΔΗΣ ΕΛΛΕΙΠΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ) : 

 
  

<Ddr/3                 μεταξύ Ddr/3 και 2Ddr/3                 Όχι 
 

33 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΜΩΝ (ΑΠΌ ΕΔΡΑΣΗ ΩΣ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ): 

 

 
Καλή         Τοπικού χαρακτήρα βλάβες          Εμφανή προβλήματα έδρασης/ 
                                                                       Απόκλιση από την κατακόρυφο 

34 ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΩΝ : 

 

 
  <0.05 Ddr              (0.05-0.1)Ddr               >0.1 Ddr  
   

35 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΟΥ: 

 

 
Καλή            Περιορισμένες φθορές            Μετατοπίσεις, απώλειες μάζας, καθιζήσεις 
 

36 ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ: 

 

 
 

Ναι                Όχι       
 

37 ΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ: 

 

 
Ναι                Όχι       
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
 
Σκαρίφημα κίονα 

 
 
Σημειώσεις, παρατηρήσεις, φωτογραφίες 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
 

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:  Πελοποννήσου 

2 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κορίνθου 

3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΘΕΣΗ: Νεμέα 

4 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 

5 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ: Αρχαίας Νεμέας 

6 ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού 
7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ: Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας, 

efakor@culture.gr 

8 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ: ΔΑΑΜ 

9 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ :  Ν.3028 (Αρχαιολογικός Νόμος) 

10 ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ: κλασικό 

11 ΡΥΘΜΟΣ: δωρικός 

12 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ:  

13 ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ: Παν/μιο Berkeley – ΕΦΑ Κορινθίας 

14 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ: Υπάρχει. 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ (ΔΟΜΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ) 
 
15 ΔΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΒΑΣΕΙ e-monuments: F - ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΙΟΝΑΣ  
16 ΥΨΟΣ ΚΟΡΜΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ / ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ) Ηc :  9,73  μ. 
17 ΥΨΟΣ ΚΟΡΜΟΥ (ΜΕ ΒΑΣΗ & ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ) Ηtot : 10,36 μ. 
18 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΩΝ n: 13 
19 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΣΠΟΝΔΥΛΟΥ Dc,d: 1,63 μ. 
20 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΩ ΕΔΡΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΠΟΝΔΥΛΟΥ Dc,u: 1,31 μ. 
21 ΥΛΙΚΟ ΔΟΜΗΣ: πωρόλιθος 
22 ΥΠΑΡΞΗ ΕΜΠΟΛΙΩΝ Ή ΓΟΜΦΩΝ: αρχαίοι 
  

 
Ναι                Όχι               Δεν γνωρίζω 
 

23 ΛΥΓΗΡΟΤΗΤΑ Htot : Dc,d  :  6,35 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 
24 ΟΝΟΜΑ: Κ.Παπαντωνόπουλος 25 ΟΝΟΜΑ: Ελένη-Εύα Τουμπακάρη 
  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Πολιτικός Μηχανικός  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Πολιτικός Μηχανικός 
  ΤΗΛ.:  ΤΗΛ.: 

26 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: Δεκέμβριος 2016 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
27 ΖΩΝΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΕΑΚ: 

 

 
ΖΙ             ΖΙΙ              ΖΙΙΙ   
 

28 ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΟΝΤΙΝΑ ΡΗΓΜΑΤΑ (ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΟΝΤΙΝΟΥ ΠΕΔΙΟΥ): 

 

 
    <20 km                20-40 km                 >40 km                   δεν γνωρίζω 
 

29 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ: 

 

 
 A                 B                 C                  D               E                 δεν γνωρίζω 
 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ 
 

  Δ.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
30 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: 
 
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ              ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΙΣ              ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ / ΛΑΣΠΟΡΡΟΕΣ  
 
ΑΝΕΜΟΣ                            ΑΛΛΟ                                ΟΧΙ 
 

31 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: 

 
 

 Δεν υπάρχει/μικρός              Μεσαίος                 Μεγάλος 
 

  Δ.2. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 
32 ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΑΖΑΣ (ΜΗΚΟΣ ΧΟΡΔΗΣ ΕΛΛΕΙΠΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ) : 

 
  

<Ddr/3                 μεταξύ Ddr/3 και 2Ddr/3                 Όχι 
 

33 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΜΩΝ (ΑΠΌ ΕΔΡΑΣΗ ΩΣ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ): 

 

 
Καλή         Τοπικού χαρακτήρα βλάβες          Εμφανή προβλήματα έδρασης/ 
                                                                       Απόκλιση από την κατακόρυφο 

34 ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΩΝ : υπάρχουν, πολύ μικρές 

 

 
  <0.05 Ddr              (0.05-0.1)Ddr               >0.1 Ddr  
   

35 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΟΥ: μέτρια, επισκευή του 1924 

 

 
Καλή            Περιορισμένες φθορές            Μετατοπίσεις, απώλειες μάζας, καθιζήσεις 
 

36 ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ: 

 

 
 

Ναι                Όχι       
 

37 ΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ: επανατοποθέτηση του κιονοκράνου το 1924 

 

 
Ναι                Όχι       
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
 
Σκαρίφημα κίονα 

 
Σημειώσεις, παρατηρήσεις, φωτογραφίες 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΚΙΟΝΑΣ)
1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
2 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΘΕΣΗ: ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΝΕΜΕΑΣ
4 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:
5 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ: ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΝΕΜΕΑΣ
6 ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΠΟΑ ΥΠΠΟΑ
7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ: ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
8 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ: ΔΑΑΜ ΔΑΑΜ
9 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ : Ν.3028 Ν.3028
10 ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ: ρωμαϊκό κλασικό
11 ΡΥΘΜΟΣ: δωρικός
12 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ Δεκ-15
13 ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ Επιτροπή Νικόπολης (ΔΙΠΚΑ) Παν/μιο Berkeley-ΕΦΑ Κορινθίας
14 ΜΕΛΕΤΗ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ (ΔΟΜΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ)
15 ΔΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΒΑΣΕΙ e-monuments: F F
16 ΥΨΟΣ ΚΟΡΜΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ / ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ) Ηc : 3.5 9.73
17 ΥΨΟΣ ΚΟΡΜΟΥ (ΜΕ ΒΑΣΗ & ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ) Ηtot : 3.72 10.36

18 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΩΝ n: 1 1 1 1 13 3 1 3
19 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΣΠΟΝΔΥΛΟΥ Dc,d: 0.49 1 8 8 1.63 3 8 24
20 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΩ ΕΔΡΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΠΟΝΔΥΛΟΥ Dc,u: 0.45 1.31

21 ΥΛΙΚΟ ΔΟΜΗΣ: ΜΑΡΜΑΡΟ ΠΩΡΟΛΙΘΟΣ
22 ΥΠΑΡΞΗ ΕΜΠΟΛΙΩΝ Ή ΓΟΜΦΩΝ: ΝΑΙ 3 1 3 ΑΡΧΑΙΟΙ 2 1 2
23 ΛΥΓΗΡΟΤΗΤΑ Htot : Dc,d  : 7.6 6.35

24 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΗ:
25 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΗ:
26 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
27 ΖΩΝΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΕΑΚ: ΙΙ 2 3 6 II 2 3 6
28 ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΟΝΤΙΝΑ ΡΗΓΜΑΤΑ (ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΟΝΤΙΝΟΥ ΠΕΔΙΟΥ): ΌΧΙ 3 2 6 ΌΧΙ 3 2 6
29 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ: C 2 3 6 C 2 3 6

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ
Δ.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

30 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ:
31 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: 3 2 6 3 2 6

Δ.2. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

32 ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΑΖΑΣ (ΜΗΚΟΣ ΧΟΡΔΗΣ ΕΛΛΕΙΠΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ) : ΌΧΙ 3 3 9

>0.25 στον ανώτατο 
σπόνδυλο >0.40 στο 
ΚΙΟΝΌΚΡΑΝΟ 2 3 6

33 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΜΩΝ (ΑΠΌ ΕΔΡΑΣΗ ΩΣ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ):
ΚΑΛΗ (ΜΕ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ) 3 3 9 3 3 9

34 ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΩΝ : 3 3 9 ΜΙΚΡΕΣ 3 3 9

35 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΟΥ:
ΚΑΛΗ (ΜΕ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ) 3 3 9

ΜΕΤΡΙΑ (με 
επισκευή του 1924) 3 3 9

36 ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ:

37 ΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ Ή ΑΝΑΣΤΗΛΩΜΕΝΟΣ: 1 1.3 1.3

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ με 
επανατοποθέτηση 
του κιονόκρανου το 
1924 3 1.3 3.9

ΣΥΝΟΛΟ 73.3 89.9

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΕΙΚΟΝΕΣ  
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FIGURES 

 

 



 

Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΚΙΟΝΕΣ ΣΕ ΝΑΟΥΣ 
Ι. FREE-STANDING COLUMNS IN TEMPLES. 

 
Εικ. 1. Κόρινθος. Ο ναός του Απόλλωνα. 

Fig. 1. Corinth. Temple of Apollo. 

 

Εικ. 2. Αίγινα. Ο ναός της Αφαίας. 
Fig. 2. Aegina. Temple of Aphaea.  



 

Εικ. 3. Ολυμπία. Ο ναός της Ήρας.  
Fig. 3. Olympia. Temple of Hera. 

 

Εικ. 4. Ολυμπία. Ο αναστηλωμένος κίονας στο  ναό του Δία. 
Fig, 4. Olympia. Temple of Zeus. The restored column. 



 

Εικ. 5. Δελφοί. Ο ναός του Απόλλωνα. 
Fig. 5. Delphi. Temple of Apollo. 

 

 

Εικ. 6. Σούνιο. Ναός Ποσειδώνα. 
Fig. 6. Sunium. Temple of Poseidon. 



 

Εικ. 7. Σαμοθράκη. Ιερόν. 
Fig. 7. Samothrace . Hieron. 

 

Εικ. 8. Ρόδος. Αθηνά Λινδία. 
Fig. 8. Rhodes.  Temple of Athena  (Lindos). 



 

 

Εικ. 9. Κέα (Καρθαία). Ο ναός Αθηνάς. 
Fig.9.Kea island.  Temple of Athena. 

 

Εικ. 10. Νεμέα. Ο ναός του Δία. 
Fig. 10. Nemea . Temple of Zeus. 



ΙΙ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΚΙΟΝΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 
IΙ. FREE-STANDING COLUMNS IN VARIOUS MONUMENTS 

 

Εικ. 11. Παλαίστρα Ολυμπίας (32 αναστηλωμένοι δωρικοί κίονες). 
Fig, 11. Olympia. Palaestra. 32 restored Doric columns. 
  

 

Εικ. 12. Δελφοί. Η ρωμαϊκή αγορά. 
Fig. 12. Delphi. The roman market (agora). 



 

Εικ. 13. Δελφοί. Η στοά των Αθηναίων. 
Fig. 13. Delphi. The portico of Athenians. 

 

Εικ. 14. Η κρήνη της Πειρήνης στην Κόρινθο. 
Fig. 14. Corinth. The fountain of Pirene.  



 

Εικ. 15. Δήλος.  
Fig. 15. Delos island. 
 

 

Εικ. 16. Δήλος.  
Fig. 16. Delos  island. 



 

 
Εικ. 17. Δήλος. 
Fig. 17. Delos  island. 
 

 

Εικ. 18. Θεσσαλονίκη. Η αγορά. 
Fig. 18. Salonica. The market (agora). 



 

Εικ. 19. Φίλιπποι. Η αγορά. 
Fig. 19. Philippi. The market (agora). 
 

 

Εικ. 20. Πέλλα. 
Fig. 20. Pella. 
 



 

Εικ. 21. Ρόδος. Κάμειρος. 
Fig. 21. Rhodes. Kamiros. 

 

Εικ. 22. Κως. Ασκληπιείο. 
Fig. 22. Cos island. Temple of Asclepius.  



 

Εικ. 23. Αθήνα. Ρωμαϊκή αγορά. 
Fig. 23. Athens. The roman market (agora). 
 

 

Εικ. 24. Έδεσσα. Η αρχαία πόλη. 
Fig. 24. Edessa. The ancient town.



 

Εικ. 25. Αθήνα (Ν. κλιτύς Ακρόπολης). Οι χορηγικοί κίονες του Θρασύλλου. 
Fig. 25. Athens (south of Acropolis). The votive columns of Thrasyllus. 
 

 

Εικ. 26. Αρχαία Μεσσήνη. Το γυμνάσιο. 
Fig. 26. Ancient Messene. The gymnasium. 
 



 

Εικ. 27. Λίνδος. Προπύλαια. 
Fig. 27. Rhodes.  Propylaea (entrance building) of the temple of Athena  (Lindos). 

 

 

 

Εικ. 28. Νικόπολη. Ο οίκος του Εκδίκου Γεώργιου. 
Fig. 28. Nicopolis. The domus of the Ekdikos  Georgios. 



 

Εικ. 29. Φίλιπποι. 
Fig. 29. Philippi. 
 

 

Εικ. 30. Δίον. 
Fig. 30. Dion.



ΙΙΙ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΚΙΟΝΕΣ ΣΕ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 
III. FREE-STANDING COLUMNS IN EARLY- CHRISTIAN 
MONUMENTS. 
 

Ε
ικ. 31. Φίλιπποι. Βασιλική Β΄. 
FIG. 31. Philippi. Basilica B'. 
 

 
Εικ. 32. Λέσβος. Αγ. Γεώργιος Χαλινάδου. 
Fig. 32. Lesvos island. St.  Georges, Chalinados. 



 

Εικ. 33. Κως (Κέφαλος). Αγ. Στέφανος. 
Fig. 33. Cos island (Cephalos). St. Stephen. 

 

 

Εικ. 34. Κως. Αγ. Γαβριήλ. 
Fig. 34. Cos island. St. Gabriel. 



 

Εικ. 35. Βραυρώνα , Αττική. 
Fig. 35. Vravrona, Attica. 
 

 

Εικ. 36. Κάρπαθος. Αγ. Φωτεινή. 
Fig. 36. Karpathos island. Ag. Fotini. 



 

Εικ.  37. Φθιώτιδες Θήβες. 
Fig. 37. Thebes in Thessalia. 
 

 

Εικ. 38. Θάσος.  
Fig. 38. Thasos island. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  

 

ANNEX Β 

EXAMPLES 

 

 

 

 

 

 



 

  
Ολισθήσεις σπονδύλων/κιονοκράνου 
Drums/capital shifts  

Απώλεια μάζας σπονδύλων 
Loss of mass 

  
Μεγάλη μετατόπιση κιονοκράνου 
Big shift of a capital 

Μεγάλη απώλεια μάζας 
Big loss of mass. 

 

  



  
Μεγάλες ολισθήσεις, απώλεια μάζας. 

 Big shifts, loss of mass. 

  
Ατέλεια έδρασης  σπονδύλου. 
Ιmperfection at the contact surface of a drum. 

Μικρή ολίσθηση/στροφή σπονδύλου. 
Small shift/rotation of a drum 

  
Ατέλειες στην έδραση των κιόνων 

Imperfections at the base members  of columns.  
 

  



 
 

Ατέλεια έδρασης σπονδύλων  
Joints imperfections. 

Ατέλεια: Θραυσμένος λίθος στυλοβάτη. 
Imperfection: Broken stylobate member. 
 
 

 
Αποδιοργάνωση θεμελίου. 

Deteriorated state of foundation. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΚΙΟΝΑΣ)
1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
2 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΘΕΣΗ: ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΝΕΜΕΑΣ
4 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:
5 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ: ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΝΕΜΕΑΣ
6 ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΠΟΑ ΥΠΠΟΑ
7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ: ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
8 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ: ΔΑΑΜ ΔΑΑΜ
9 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ : Ν.3028 Ν.3028

10 ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ: ρωμαϊκό κλασικό
11 ΡΥΘΜΟΣ: δωρικός
12 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ Δεκ-15
13 ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ Επιτροπή Νικόπολης (ΔΙΠΚΑ) Παν/μιο Berkeley-ΕΦΑ Κορινθίας
14 ΜΕΛΕΤΗ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ (ΔΟΜΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ)
15 ΔΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΒΑΣΕΙ e-monuments: F F
16 ΥΨΟΣ ΚΟΡΜΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ / ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ) Ηc : 3,5 9,73

17 ΥΨΟΣ ΚΟΡΜΟΥ (ΜΕ ΒΑΣΗ & ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ) Ηtot : 3,72 10,36

18 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΩΝ n: 1 1 1 1 13 3 1 3
19 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΣΠΟΝΔΥΛΟΥ Dc,d: 0,49 1 8 8 1,63 3 8 24

20 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΩ ΕΔΡΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΠΟΝΔΥΛΟΥ Dc,u: 0,45 1,31

21 ΥΛΙΚΟ ΔΟΜΗΣ: ΜΑΡΜΑΡΟ ΠΩΡΟΛΙΘΟΣ
22 ΥΠΑΡΞΗ ΕΜΠΟΛΙΩΝ Ή ΓΟΜΦΩΝ: ΝΑΙ 3 1 3 ΑΡΧΑΙΟΙ 2 1 2
23 ΛΥΓΗΡΟΤΗΤΑ Htot : Dc,d  : 7,6 6,35

24 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΗ:
25 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΗ:
26 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
27 ΖΩΝΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΕΑΚ: ΙΙ 2 3 6 II 2 3 6

28 ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΟΝΤΙΝΑ ΡΗΓΜΑΤΑ (ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΟΝΤΙΝΟΥ ΠΕΔΙΟΥ): ΌΧΙ 3 2 6 ΌΧΙ 3 2 6

29 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ: C 2 3 6 C 2 3 6

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ
Δ.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

30 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ:
31 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: 3 2 6 3 2 6

Δ.2. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

32 ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΑΖΑΣ (ΜΗΚΟΣ ΧΟΡΔΗΣ ΕΛΛΕΙΠΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ) : ΌΧΙ 3 3 9

>0.25 στον ανώτατο 
σπόνδυλο >0.40 
στο ΚΙΟΝΌΚΡΑΝΟ 2 3 6

33 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΜΩΝ (ΑΠΌ ΕΔΡΑΣΗ ΩΣ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ):
ΚΑΛΗ (ΜΕ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ) 3 3 9 3 3 9

34 ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΩΝ : 3 3 9 ΜΙΚΡΕΣ 3 3 9

35 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΟΥ:
ΚΑΛΗ (ΜΕ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ) 3 3 9

ΜΕΤΡΙΑ (με 
επισκευή του 1924) 3 3 9

36 ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ:

37 ΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ Ή ΑΝΑΣΤΗΛΩΜΕΝΟΣ: 1 1,3 1,3

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ με 
επανατοποθέτηση 
του κιονόκρανου το 
1924 3 1,3 3,9

ΣΥΝΟΛΟ 73,3 89,9
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