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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η ανάπτυξη ενός 
λογισμικού με στόχο τη διευκόλυνση της διενέργειας του μετασεισμικού ελέγχου από 
τους μηχανικούς. Το λογισμικό αυτό έχει αναπτυχθεί σε προγραμματιστικό 
περιβάλλον Matlab και διαθέτει πλήρες γραφικό περιβάλλον για τη διευκόλυνση του 
χρήστη. Αποτελείται από μία σειρά προγραμμάτων που στο σύνολό τους συνθέτουν 
ένα πλήρες έντυπο για τη διενέργεια του μετασεισμικού ελέγχου. Ταυτόχρονα, 
υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας αναφοράς σε ξεχωριστό αρχείο, όπου 
συνοψίζονται όλα τα στοιχεία του ελέγχου καθώς και το αποτέλεσμα της 
αξιολόγησης. Σε αυτήν την αναφορά ο χρήστης έχει και τη δυνατότητα εισαγωγής 
φωτογραφιών. 

Για τη δημιουργία του λογισμικού, εξετάστηκαν οι μέθοδοι και τα αντίστοιχα έντυπα 
μετασεισμικού ελέγχου των κατασκευών από διάφορες χώρες του κόσμου. Το 
λογισμικό που δημιουργήθηκε τελικά, πραγματοποιεί αξιολόγηση της 
καταλληλότητας χρήσης του κτιρίου με χρήση ενός αλγορίθμου. Η εξαγωγή του 
αποτελέσματος στηρίζεται στην αξιολόγηση και καταγραφή της βλάβης από τους 
μηχανικούς για μία σειρά από δομικά μέλη της κατασκευής. Για αυτό το λόγο 
χρησιμοποιείται μία κλίμακα για την αξιολόγηση της σοβαρότητας της βλάβης, με την 
οποία κατατάσσονται οι παρατηρούμενες βλάβες σε κατηγορίες ανάλογα με το πόσο 
σοβαρές είναι. Η κλίμακα αυτή χρησιμοποιεί περιγραφικά κριτήρια, για την κατάταξη 
της παρατηρούμενης βλάβης, μαζί με συνοδευτικές εικόνες. Όλο το υλικό των 
κριτηρίων και των εικόνων περιλαμβάνεται στο λογισμικό που αναπτύχθηκε.  
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ABSTRACT 

The aim of this diploma thesis is to present a software, which intends to help the 
engineers perform post-earthquake inspections. This software was developed in 
Matlab programming environment and provides a Graphical User Interface (GUI) in 
order to facilitate the user. It consists of a series of programs, which as a whole 
compose a complete form for conducting post-earthquake inspections. Moreover, the 
user can create a report, which will be saved at a separate file. This report contains all 
the data which was collected during the inspection, the result of the assessment as 
well as photographs that the user inserted. 

In order to create the software, they were taken into account the methods for 
conducting post-earthquake assessment of buildings and the corresponding 
inspection forms from many countries in the world. Finally, the software that was 
created can perform post-earthquake usability assessment of buildings by using an 
algorithm. The result produced by the algorithm relies on the assessment and 
recording of the observed damage for a series of structural elements. For this reason, 
a scale is used in order to assess the observed damage and classify it into categories 
according to its severity. This scale uses descriptive criteria for the classification of the 
observed damage, along with accompanying images. These criteria and images are 
included in the software. 
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Λογισμικό για την αξιολόγηση της φέρουσας ικανότητας της καταλληλότητας χρήσης 
κτιρίων μετά από σεισμό 

1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

1.1 Εισαγωγή 

Τα αποτελέσματα ενός σεισμού επάνω στις κατασκευές εξαρτώνται από πολλούς 
παράγοντες. Καταρχάς, σχετίζονται με καθαρά σεισμολογικά δεδομένα, όπως είναι 
το μέγεθος του σεισμού, η εστία του ή ο μηχανισμός γένεσής του. Στη συνέχεια 
σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν τα γεωλογικά, τα τοπογραφικά και τα μηχανικά 
χαρακτηριστικά του μέσου που διασχίζουν τα σεισμικά κύματα μέχρι τις κατασκευές. 
Τέλος, η ίδια η δομή της κατασκευής και ο σχεδιασμός της μπορεί να οδηγήσουν σε 
μη επιθυμητή σεισμική απόκριση και πρόκληση σοβαρών βλαβών και 
καταρρεύσεων.  

Πολύ σημαντική έννοια ιδίως για τον προσεισμικό έλεγχο των κατασκευών αποτελεί 
αυτή της τρωτότητας. Με τον όρο σεισμική τρωτότητα V εννοείται η τάση 
(προδιάθεση) ενός δομήματος να υποστεί βλάβες D εξαιτίας μιας σεισμικής δράσης 
έντασης H (εκφρασμένη σε μακροσεισμική ένταση ή σε επιταχύνσεις υποβάθρου). Οι 
κυριότεροι παράγοντες που διαμορφώνουν την τρωτότητα των κατασκευών από 
οπλισμένο σκυρόδεμα είναι: 

 Ο σεισμικός κίνδυνος της περιοχής.  

 Η γεωλογία και η γεωμορφολογία της περιοχής (εδαφοτεχνικά στοιχεία, πρανή 
με έντονες κλίσεις, επικρεμάμενοι βράχοι κ.λπ.). 

 Η σπουδαιότητα και η χρήση της κατασκευής. 

 Ο σχεδιασμός (παραδοχές, χρησιμοποιηθέντες κανονισμοί, μεθοδολογία 
ανάλυσης, πιθανά αίτια υπερκαταπόνησης, αξιοπιστία προσομοιωμάτων 
ανάλυσης και σχεδιασμού, υπεραντοχές κρίσιμων περιοχών, τοιχοποιίες 
πλήρωσης κ.λπ.). 

 Η διαδικασία κατασκευής. 

 Η συντήρηση. 

 Ο χρόνος έκθεσης στο σεισμικό κίνδυνο. [10] 

Στη συνέχεια του κεφαλαίου θα εξεταστούν συνοπτικά κάποιες έννοιες τεχνικής 
σεισμολογίας αρκετά σημαντικές για την πορεία της εργασίας και την καλύτερη 
κατανόηση των θεμάτων που θίγονται. Ταυτόχρονα, θα γίνει μία αναλυτική 
παρουσίαση κάποιων πολύ σημαντικών παραγόντων που επηρεάζουν τη σεισμική 
συμπεριφορά των κτιρίων και αποδείχθηκαν κρίσιμοι στη διάρκεια προηγούμενων 
σεισμών μαζί με παραδείγματα. Οι περισσότεροι από αυτούς τους παράγοντες 
εξετάζονται και κατά τη διενέργεια του προσεισμικού και μετασεισμικού ελέγχου, 
ενώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και στο σχεδιασμό των κατασκευών.  

1.2 Βασικά στοιχεία σεισμολογίας 

Σεισμοί είναι εδαφικές δονήσεις που οφείλονται κυρίως στη θραύση ή την ξαφνική 
μετακίνηση κατά μήκος ενός υφιστάμενου ρήγματος στο στερεό φλοιό της γης. Η 
συνεχής βραδεία μικρομετατόπιση του φλοιού της γης προκαλεί συγκέντρωση 
διατμητικών τάσεων στη γειτονιά προϋπάρχοντων ρηγμάτων. Στο σημείο όπου οι 
τάσεις ξεπερνούν την αντοχή σε διάτμηση επέρχεται ξαφνική ολίσθηση. Τότε 
ελαστικά κύματα ξεκινούν από το ρήγμα και διαδίδονται προς όλες τις κατευθύνσεις 
επηρεάζοντας το υπέδαφος και την ανωδομή. Το σημείο της επιφάνειας του 



2 Κεφάλαιο 1 

Διπλωματική Εργασία Δημήτρης Ευσταθίου     Ε.Μ.Π. 2015 

ρήγματος από το οποίο ξεκινά η διάρρηξη ονομάζεται εστία του σεισμού ή 
υπόκεντρο. Η οριζόντια προβολή της εστίας στην επιφάνεια της γης ονομάζεται 
επίκεντρο (μικροσεισμικό). Η κατακόρυφη απόσταση της εστίας από το επίκεντρο 
ονομάζεται εστιακό βάθος. 

Η ενέργεια που εκλύεται από τους σεισμούς διαδίδεται με διαφορετικούς τύπους 
κυμάτων. Τα κύματα χώρου, που πηγάζουν στη ζώνη διάρρηξης, περιλαμβάνουν τα 
κύματα P (πρωτεύοντα ή κύματα διόγκωσης) που συνεπάγονται κίνηση σωματιδίων 
παράλληλη με τη διεύθυνση διάδοσης και τα κύματα S (δευτερεύοντα ή διατμητικά 
κύματα) που συνεπάγονται κίνηση των σωματιδίων κάθετη στη διεύθυνση διάδοσης. 
Τα κύματα P διαδίδονται με ταχύτητα 7÷8 km/sec περίπου, έχουν μικρή περίοδο και 
μικρό πλάτος ταλάντωσης. Τα κύματα S διαδίδονται με μικρότερη ταχύτητα 4÷5 
km/sec, έχουν πολύ μεγαλύτερη περίοδο και πλάτος ταλάντωσης, ενώ δε διαδίδονται 
σε ρευστά μέσα. Στις περιοχές ασυνεχειών των εδαφικών στρωμάτων τα παραπάνω 
κύματα ανακλώνται και διαθλώνται και φθάνοντας στην επιφάνεια της γης 
δημιουργούν τα επιφανειακά κύματα (L-κύματα). Αυτά διαδίδονται με μικρότερη 
ταχύτητα από τα χωρικά, έχουν μεγάλο πλάτος ταλάντωσης και διακρίνονται σε 
κύματα Rayleigh και σε κύματα Love.  

 
Σχήμα 1.1: Διάδοση κύματος P. 

 
Σχήμα 1.2: Διάδοση κύματος S. 

Δύο πολύ σημαντικές έννοιες για την περιγραφή των επιπτώσεων των σεισμών στον 
άνθρωπο και στον περιβάλλοντα χώρο είναι το μέγεθος M (Magnitude) και η ένταση 
I (Intensity) του σεισμού. Το μέγεθος εκφράζει το μέτρο της ενέργειας που 
απελευθερώνεται στη διάρκεια του σεισμού και μετράται με την κλίμακα Richter.  Η 
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ένταση είναι υποκειμενική εκτίμηση του αποτελέσματος του σεισμού σε δεδομένη 
θέση και δε συνδέεται άμεσα με το μέγεθος. Αποτελεί ένα μέτρο των  επιπτώσεων 
του υπόψη σεισμού στον άνθρωπο και στον περιβάλλοντα χώρο.  Έτσι, ο κάθε 
σεισμός χαρακτηρίζεται από ένα μόνο μέγεθος, όμως από θέση σε θέση 
παρατηρείται διαφορετική ένταση. Γενικά η ένταση του σεισμού μειώνεται  όσο 
αυξάνεται η απόσταση από το επίκεντρο. 

Η αποδεκτή σχέση μεταξύ της ενέργειας που απελευθερώνεται Ε και του μεγέθους 
Richter M αποτυπώνεται στη σχέση 1.1, όπου η ενέργεια εκφράζεται σε έργια. Από 
αυτήν τη σχέση προκύπτει ότι για κάθε μονάδα αύξησης του μεγέθους στην κλίμακα 
Richter, η ενέργεια που απελευθερώνεται είναι 101.5 φορές μεγαλύτερη. Για 
παράδειγμα, σε ένα σεισμό 8 Richter εκλύεται 1000 φορές περισσότερη ενέργεια σε 
σχέση με ένα σεισμό 6 Richter. 

𝑙𝑜𝑔10𝐸 = 11.4 + 1.5𝑀 (1.1) 

Σχετικά με την ένταση έχουν επινοηθεί ορισμένες εμπειρικές κλίμακες 
μακροσεισμικών εντάσεων με καθορισμένη υποκειμενική βαθμονόμηση. Οι βασικές 
κλίμακες που χρησιμοποιούνται είναι η δωδεκαβάθμια κλίμακα Mercalli, η 
δωδεκαβάθμια κλίμακα Medvedev-Sponheur-Karnik (MSK) και η επταβάθμια 
ιαπωνική κλίμακα (JMA). Κατά το σχεδιασμό των κτιρίων η ένταση του σεισμού σε 
μακροσεισμική κλίμακα δεν έχει άμεση αξία γιατί δεν παρέχει ποσοτικά μεγέθη 
σχετικά με την κίνηση του εδάφους θεμελίωσης (π.χ. μέγιστη μετακίνηση, ταχύτητα 
επιτάχυνση, προέχουσα περίοδος, διάρκεια). Συνήθως, γίνεται χρήση της μέγιστης 
εδαφικής επιτάχυνσης, ως ένας δείκτης που παρουσιάζει την ένταση του σεισμού, αν 
και η ένταση εξαρτάται και από άλλους παράγοντες όπως είναι η διάρκεια και το 
περιεχόμενο συχνοτήτων της ισχυρής σεισμικής κίνησης. 

Τονίζεται ότι το μέγεθος του σεισμού δε σχετίζεται με την έντασή του. Ένας σεισμός 
μικρού εστιακού βάθους και μεγέθους λίγο μεγαλύτερο από 5 Richter μπορεί να 
προκαλέσει τοπικές εδαφικές επιταχύνσεις σχεδόν εξίσου υψηλές με αυτές που 
μπορεί να προκληθούν στη διάρκεια ενός σεισμού μεγέθους 8 Richter, παρά το 
γεγονός ότι στη δεύτερη περίπτωση απελευθερώνεται πολύ περισσότερη ενέργεια. 
Για παράδειγμα, οι μέγιστες εδαφικές επιταχύνσεις που καταγράφηκαν στο σεισμό 
M5.4 του Σαν Σαλβαδόρ το 1986 και στο σεισμό M7.8 της Χιλής το 1985 ήταν περίπου 
0.7g.  

1.3 Ο ρόλος του εδάφους 

Πολύ σημαντικό ρόλο στη σεισμική δράση με την οποία θα καταπονηθεί τελικά η 
κατασκευή διαδραματίζει το έδαφος στο οποίο αυτή είναι θεμελιωμένη.  Πολλές 
φορές οι συχνά παρατηρούμενες διαφοροποιήσεις στην έκταση και την ένταση των 
σεισμικών βλαβών αποδίδονται σε διαφορές στις τοπικές εδαφικές συνθήκες. Στην 
ουσία το εδαφικό στρώμα παίζει κατά κάποιον τρόπο το ρόλο ενός κυματικού 
φίλτρου, ενισχύοντας εκείνες τις αρμονικές συνιστώσες του προσπίπτοντος 
κυματισμού, των οποίων η συχνότητα πλησιάζει τις δικές του ιδιοσυχνότητες (ή 
ταυτίζεται με αυτές: συντονισμός). Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται εδαφική 
ενίσχυση. Η εδαφική ενίσχυση της απόκρισης έχει αποδειχθεί ένας ιδιαίτερα 
κρίσιμος παράγοντας που οδήγησε σε καταρρεύσεις κτιρίων, με χαρακτηριστικό 
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παράδειγμα τις καταρρεύσεις πολυώροφων κτιρίων στο σεισμό που έπληξε την πόλη 
του Μεξικού το 1985. Ανάλογα προς το φαινόμενο της εδαφικής ενίσχυσης ορίζεται 
και η εδαφική απομείωση, η οποία έχει απομειωτικό χαρακτήρα. 

Πέρα από την επιρροή του στις σεισμικές δυνάμεις, το έδαφος ενδέχεται υποστεί 
διαφόρων μορφών αστοχίες, με αποτέλεσμα και την αστοχία της κατασκευής. 
Συγκεκριμένα υπάρχει έντονος ο κίνδυνος κατολισθήσεων, οι οποίες προκαλούνται 
λόγω έντονων διατμητικών παραμορφώσεων του εδάφους (Σχήμα 1.4). Άλλος 
παρόμοιος κίνδυνος είναι εκείνος της πτώσης πετρωμάτων από βραχώδη πρανή. 
Επίσης υπάρχει η περίπτωση ανόδου του σεισμικού ρήγματος μέχρι την επιφάνεια 
του εδάφους σε επιφανειακούς σεισμούς, δηλαδή σε σεισμούς με μικρό εστιακό 
βάθος. Αν το ρήγμα διασχίζει τη θεμελίωση της κατασκευής οδηγεί σε πολύ σοβαρές 
βλάβες. Τέλος, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το φαινόμενο της 
ρευστοποίησης του εδάφους. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται σε χαλαρές και 
λεπτές άμμους και σε ιλυώδεις άμμους. Αυτά τα εδάφη όταν υποβάλλονται σε 
ανακυκλιζόμενες διατμητικές παραμορφώσεις αναπτύσσουν υδατικές υπερπιέσεις, 
οι οποίες προοδευτικά συσσωρεύονται. Κάτω από ορισμένες συνθήκες φόρτισης 
ενδέχεται οι ενεργές τάσεις να πλησιάσουν την τιμή μηδέν (σ’ = σ – u). Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα το έδαφος να συμπεριφέρεται σαν βαρύ ρευστό, με μηδαμινή 
διατμητική αντοχή και επομένως επέρχεται αστοχία και μεγάλες διατμητικές 
παραμορφώσεις παρουσία στατικού διατμητικού φορτίου (Σχήμα 1.5). 

 
Σχήμα 1.4: Κατολίσθηση και βλάβες σε κτίρια που ήταν θεμελιωμένα στο πρανές 

(Νέα Ζηλανδία) 
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Σχήμα 1.5: Ρευστοποίηση εδάφους με αποτέλεσμα την περιστροφή και τη βύθιση 

κτιρίων (Niigata 1964). 

1.4 Στατικά συστήματα φορέων 

Ένα από τα βασικότερα στοιχεία της διαδικασίας διενέργειας του προσεισμικού και 
του μετασεισμικού ελέγχου στις κατασκευές είναι η αναγνώριση του στατικού 
συστήματος του φορέα, μέσω του οποίου παραλαμβάνονται τα κατακόρυφα και τα 
οριζόντια φορτία.  Οι τύποι στατικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται τις 
περισσότερες φορές στα κτίρια είναι τα πλαισιακά, τα τοιχωματικά και τα μικτά 
συστήματα.  

Τα στατικά συστήματα των πλαισίων αποτελούν τους πιο εύχρηστους φορείς για την 
παραλαβή των κατακόρυφων και οριζόντιων φορτίων. Τα πλαίσια είναι εύκαμπτοι 
φορείς και για οριζόντια φόρτιση η ελαστική τους παραμόρφωση είναι διατμητικού 
τύπου, δηλαδή η καμπύλη των μετατοπίσεων των ορόφων στρέφει τα κοίλα προς την 
πλευρά της φόρτισης. Στο σχήμα 1.6 παρουσιάζονται τα διαγράμματα ροπών των 
υποστυλωμάτων, οι τέμνουσες των υποστυλωμάτων καθώς και η εικόνα των 
μετακινήσεων των ορόφων ενός ιδεατού πλαισιακού φορέα με ζυγώματα άπειρης 
ροπής αδράνειας. Η συμπεριφορά των πραγματικών πλαισίων είναι παραπλήσια, 
καθώς η ροπή αδράνειας των ζυγωμάτων είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν των 
υποστυλωμάτων λόγω της διατομής πλακοδοκού. Στα πλαίσια πολύ συχνά υπάρχει 
και τοιχοπλήρωση η οποία αλληλεπιδρά με το σκελετό αυξάνοντας τη δυσκαμψία 
του κτιρίου. Αυτά τα πλαίσια μπορεί να παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες ανάλογα με τη 
διάταξη της τοιχοποιίας καθ’ ύψος και σε κάτοψη. 
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Σχήμα 1.6: Συμπεριφορά διατμητικού τύπου. [4] 

Τα στατικά συστήματα τοιχωμάτων χρησιμοποιούν αποκλειστικά τοιχώματα για την 
παραλαβή των οριζόντιων φορτίων. Σε αυτά τα κτίρια υπάρχουν συνήθως και άλλα 
στοιχεία, στα οποία έχει ανατεθεί να φέρουν μόνο τα φορτία βαρύτητας. Τα 
τοιχώματα μπορεί να είναι ασύζευκτα ή συζευγμένα με δοκούς μικρής δυσκαμψίας 
και μεγάλης ατένειας. Υπό την επενέργεια οριζόντιων φορτίων στρέφουν τα κυρτά 
προς τη μεριά των δυνάμεων. Αυτή η συμπεριφορά είναι γνωστή ως συμπεριφορά 
καμπτικού προβόλου. Στο σχήμα 1.7 φαίνεται το διάγραμμα ροπών των τοιχωμάτων, 
οι τέμνουσες που παραλαμβάνει το κάθε τοίχωμα, οι οποίες είναι ανάλογες της 
δυσκαμψίας του τοιχώματος και η εικόνα παραμόρφωσης του φορέα.  

 

Σχήμα 1.7: Συμπεριφορά καμπτικού προβόλου. [4] 

Τα μικτά συστήματα χρησιμοποιούν τόσο πλαίσια διατμητικής λειτουργίας όσο και 
τοιχώματα καμπτικής λειτουργίας. Η συμπεριφορά του μικτού συστήματος 
καθορίζεται από την αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο επιμέρους συστημάτων των 
οποίων η εικόνα των παραμορφώσεων και του διαγράμματος καμπτικών ροπών είναι 
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εντελώς διαφορετική. Συγκεκριμένα οι οριζόντιες μετακινήσεις των σημείων του 
καμπτικού προβόλου είναι μειωμένες στην κατώτερη και αυξημένες στην ανώτερη 
περιοχή. Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει στη διατμητικού τύπου συμπεριφορά του 
πλαισίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το πλαίσιο στις κατώτερες στάθμες να στηρίζεται 
πάνω στο τοίχωμα, ενώ στις ανώτερες στάθμες το τοίχωμα στηρίζεται στο πλαίσιο. 

 
Σχήμα 1.8: Συμπεριφορά μικτού συστήματος υπό την επενέργεια οριζόντιου 

τριγωνικού φορτίου. [4] 

Τα πλαισιακά συστήματα διαθέτουν μικρότερη δυσκαμψία από τα μικτά. Αυτό έχει 
ως συνέπεια, την ανάπτυξη σε αυτά μεγαλύτερων σχετικών μετακινήσεων ορόφων 
κατά την εκδήλωση της σεισμικής δράσης. Έτσι, συχνά εμφανίζονται στα πλαισιακά 
συστήματα ζημιές στον οργανισμό πλήρωσης κατά τη διάρκεια του σεισμού.   

1.5 Οι κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος στην Ελλάδα  

Το έτος κατασκευής ενός κτιρίου αποτελεί έναν καθοριστικό παράγοντα, που 
επηρεάζει σημαντικά την απόκρισή του σε σεισμό, καθώς ανάλογα με το έτος 
χρησιμοποιούνταν διαφορετικός κανονισμός και διαφορετικές κατασκευαστικές 
πρακτικές. Για τα κτίρια οπλισμένου σκυροδέματος στην Ελλάδα μπορεί  να οριστούν 
τρεις περίοδοι. 

 Κατασκευές πριν το 1959 
Οι κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα αυτής της περιόδου εξετάζονταν μόνο 
έναντι κατακόρυφων φορτίων, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη σεισμικά φορτία κατά 
το σχεδιασμό. Για την ανάλυση και τη διαστασιολόγηση εφαρμοζόταν η μέθοδος των 
επιτρεπόμενων τάσεων. Οι χάλυβες που χρησιμοποιούνταν ήταν λείοι και το 
σκυρόδεμα εργοταξιακό κατηγορίας Β120 ή Β160. Ο φέρων οργανισμός 
αποτελούνταν αποκλειστικά από πλαίσια, οι πλάκες ήταν μικρού πάχους (8-12 cm) 
και οι πρόβολοι μικρού ανοίγματος. Τα υποστυλώματα, συνήθως τετραγωνικής 
διατομής με μικρές διαστάσεις,  ήταν διατεταγμένα σε πυκνό κάνναβο, επομένως και 
τα ανοίγματα των δοκών ήταν μικρά. Επίσης, το ποσοστό του διαμήκους οπλισμού 
τους ήταν περίπου 0.8% και διέθεταν μόνο περιμετρικούς συνδετήρες (συνήθως 
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Φ6/250 mm).  Οι δοκοί ήταν και αυτές διατεταγμένες σε πυκνό κάνναβο, συνήθως 
κάτω από την τοιχοποιία του υπερκείμενου ορόφου, με μικρά πάχη κορμού και 
συχνά τριγωνικές ενισχύσεις στις στηρίξεις. Οι θεμελιώσεις ήταν επιφανειακές όλων 
των τύπων ανάλογα και με το έδαφος θεμελίωσης. Οι τοίχοι πλήρωσης ήταν καλά 
δομημένοι, με μικρές διάτρητες πλίνθους και επιμελημένη σφήνωση στις δοκούς 
οροφής (τελευταία στρώση σε λοξή διάταξη). Οι ισχυρές τοιχοπληρώσεις ενισχύουν 
σημαντικά τη μειωμένη αντισεισμική ικανότητα αυτών των κτιρίων. [12] 

 Κατασκευές της περιόδου 1959 – 1984 
Τα υλικά που κυριαρχούσαν στις κατασκευές ήταν το εργοταξιακό σκυρόδεμα 
κατηγορίας B160 και ο λείος χάλυβας St I που σταδιακά αντικαταστάθηκαν από την 
κατηγορία Β225 και το νευροχάλυβα ST III για τους διαμήκεις οπλισμούς, ενώ για 
τους συνδετήρες εξακολούθησε η χρήση λείων ράβδων κατηγορίας St I. Ο κανονισμός 
του 1959 επέβαλε τη ψευδοστατική εφαρμογή και την ορθογωνική καθ’ ύψος 
κατανομή των οριζόντιων σεισμικών δυνάμεων, οι οποίες προέκυπταν μέσω μιας 
καθορισμένης τιμής του σεισμικού συντελεστή ε = 0.04 ÷ 0.16, ανάλογα με τη ζώνη 
σεισμικότητας της περιοχής (ζώνες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) και την κατηγορία του εδάφους 
θεμελίωσης (έδαφος α, β, γ). Για την ανάλυση των πολυώροφων πλαισιακών 
συστημάτων χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο του μονώροφου. Για τη διαστασιολόγηση 
των μελών παρέμενε σε ισχύ το Βασιλικό Διάταγμα του 1954, που ήταν στην ουσία 
μια μετάφραση του αντίστοιχου γερμανικού κανονισμού του 1936 DIN 1045 και δεν 
περιλάμβανε διατάξεις για την κατασκευαστική διαμόρφωση και λεπτομέρειες 
όπλισης μελών με στόχο την τοπική πλαστιμότητα. Την ίδια περίοδο εμφανίστηκαν 
οι πολυκατοικίες με πυλωτή τόσο για αρχιτεκτονικούς λόγους όσο και για την 
αναγκαιότητα δημιουργίας χώρων στάθμευσης των αυτοκινήτων. Η απουσία της 
τοιχοπλήρωσης στο ισόγειο είχε πολύ αρνητική επίδραση στους σεισμούς της 
Θεσσαλονίκη το 1978 και της Αθήνας το 1981. [12] 

 Κατασκευές της περιόδου 1984 – 1994 
Με τον κανονισμό του 1985 τροποποιήθηκε ο κανονισμός του 1959 στα ακόλουθα 
σημεία: Καταρχάς η ανάλυση του φέροντος οργανισμού με τη ψευδοστατική 
σεισμική φόρτιση για κτίρια με παραπάνω από τρεις ορόφους επιβλήθηκε να γίνεται 
σε χωρικό προσομοίωμα. Ακόμη, θεσπίστηκαν κατασκευαστικές διατάξεις με στόχο 
την εξασφάλιση επαρκούς πλαστιμότητας στις κρίσιμες περιοχές των δομικών 
στοιχείων.  Επίσης, επιβλήθηκε έλεγχος των οριζόντιων μετακινήσεων.  Σε περίπτωση 
υπέρβασης των σχετικών ορίων λόγω ανεπάρκειας τοιχωμάτων, ο κανονισμός 
επέβαλε ικανοτικό έλεγχο των κόμβων του εύκαμπτου φέροντα οργανισμού με 
κατάλληλη διαμόρφωση των επιτρεπόμενων ροπών των υποστυλωμάτων και των 
δοκών. Ο έλεγχος είχε στόχο την αποφυγή σχηματισμού μηχανισμού ορόφου 
εξαιτίας πρώιμης αστοχίας των υποστυλωμάτων. Η διαστασιολόγηση εξακολούθησε 
να γίνεται με τη μέθοδο των επιτρεπόμενων τάσεων, ενώ παρέμεινε και η 
ψευδοστατική εφαρμογή των σεισμικών δυνάμεων χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 
δυναμική απόκριση της κατασκευής. Οι τιμές των σεισμικών συντελεστών έμειναν 
αναλλοίωτες (ε = 0.04 ÷ 0.16), αλλά υιοθετήθηκε η άνω τριγωνική κατανομή των 
σεισμικών δυνάμεων καθ’ ύψος με αποτέλεσμα την αύξηση της ροπής ανατροπής 
κατά 33% περίπου. Τέλος, έγινε για πρώτη φορά εισαγωγή του συντελεστή 
σπουδαιότητας της κατασκευής ανάλογα με τη χρήση της με προσαύξηση του 
σεισμικού συντελεστή για κτίρια μεγάλης σπουδαιότητας. [12] 
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 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα την περίοδο 1994-2015 
Τίθεται σε εφαρμογή ο Νέος Αντισεισμικός Κανονισμός (Ν.Ε.Α.Κ.), ο οποίος σε 
συνδυασμό με το Νέο Ελληνικό Κανονισμό Οπλισμένου Σκυροδέματος (Ν.Ε.Κ.Ο.Σ.), 
που είχε ήδη τεθεί σε εφαρμογή το 1991, άλλαξαν το σχεδιασμό των κτιριακών 
έργων. Οι κανονισμοί αυτοί, μετά από σειρά τροποποιήσεων έλαβαν τη τελική μορφή 
του ΕΚΩΣ 2000 και του ΕΑΚ 2000. Οι σημαντικότερες αλλαγές του ΕΑΚ 2000 σε 
σύγκριση με τον ΕΑΚ 1959-1984 είναι οι ακόλουθες: Καταργείται η έννοια του 
σταθερού σεισμικού συντελεστή και εισάγεται το φάσμα σεισμικών επιταχύνσεων 
σχεδιασμού, μέσω του οποίου λαμβάνεται υπόψη η δυναμική απόκριση της κάθε 
κατασκευής ξεχωριστά ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Παράλληλα, 
εκσυγχρονίστηκε και επανασχεδιάστηκε ο χάρτης ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας, 
εμπλουτισμένος με τα τελευταία σεισμολογικά δεδομένα. Ακόμη, επιβάλλεται η 
φασματική μέθοδος με επαλληλία των ιδιομορφών ως γενική μέθοδος ανάλυσης των 
κατασκευών. Η ψευδοστατική μέθοδος, κατάλληλα τροποποιημένη, ονομάζεται 
πλέον απλοποιημένη φασματική μέθοδος και η εφαρμογή της περιορίζεται σε 
ορισμένες κατηγορίες κτιρίων. Εισάγονται στο σχεδιασμό οι έννοιες της 
πλαστιμότητας και της απορρόφησης ενέργεια, που οδηγούν στη μείωση των 
επιταχύνσεων σχεδιασμού, με παράλληλη, όμως αποδοχή τοπικών και εύκολα 
επισκευάσιμων βλαβών στο φέροντα οργανισμό. [12] Τέλος, προβλέπεται ικανοτικός 
σχεδιασμός των φορέων με τον οποίο επιδιώκεται να γίνει διάχυση της ενέργειας στο 
σύστημα και να αποφευχθούν ψαθυρές μορφές αστοχίας. Αυτό επιτυγχάνεται με την 
κατάλληλη διαστασιολόγηση και σχεδιασμό των περιοχών που αναμένεται να 
αναπτυχθούν πλαστικές αρθρώσεις, οι οποίες ονομάζονται κρίσιμες περιοχές. 
Συγκεκριμένα οι κρίσιμες περιοχές έχουν τέτοιες κατασκευαστικές λεπτομέρειες 
ώστε η αστοχία σε διάτμηση να έπεται της αστοχίας σε κάμψη. Επίσης, μέσω του 
ικανοτικού σχεδιασμού επιδιώκεται η ανάπτυξη πλαστικών αρθρώσεων πρώτα στις 
δοκούς και μετά στα υποστυλώματα (ασθενείς δοκοί-ισχυρά υποστυλώματα), προς 
αποφυγή σχηματισμού μηχανισμού ορόφου. 

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει άμεσα ότι ο κανονισμός με βάση τον οποίο 
έχει κατασκευαστεί ένα κτίριο αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα για τη 
συμπεριφορά του σε σεισμό. Για αυτόν το λόγο η πληροφορία του έτους κατασκευής 
του κτιρίου, η οποία σε γενικές γραμμές αντανακλά και τον κανονισμό μελέτης, 
συμπεριλαμβάνεται σε όλα τα έντυπα προσεισμικού και μετασεισμικού ελέγχου 
παγκοσμίως. Σήμερα, στην Ελλάδα για την κατασκευή νέων κτιρίων εφαρμόζονται ο 
ΕΚΩΣ και ο ΕΑΚ ή ο Ευρωκώδικας. Παρά τις μεταξύ τους διαφορές η φιλοσοφία του 
Ευρωκώδικα είναι παρόμοια με αυτή που αναπτύχθηκε παραπάνω. 

1.6 Κρίσιμοι παράγοντες για τη σεισμική συμπεριφορά των 
κατασκευών 

 1.6.1 Εκτίμηση της αναμενόμενης σεισμικής διέγερσης 

Η πρόβλεψη της σεισμική διέγερσης είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει πολλές 
αβεβαιότητες. Κάποιες από αυτές αναλύθηκαν προηγουμένως. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι η αναμενόμενη σεισμική διέγερση εξαρτάται από το μέγεθος του 
σεισμού, την απόσταση της εστίας από το τυχόν σημείο της επιφάνειας, το έδαφος 
θεμελίωσης, φαινόμενα κατευθυντικότητας κ.α.. Για το σχεδιασμό χρησιμοποιούνται 
από τους κανονισμούς φάσματα απόκρισης με στόχο τον υπολογισμό της δύναμης 
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σχεδιασμού. Υπάρχει περίπτωση, όμως το φάσμα σχεδιασμού μεγεθυμένο με το 
δείκτη συμπεριφοράς να μη συσχετίζεται με το φάσμα απόκρισης της κατασκευής, 
γεγονός που οδηγεί σε λανθασμένη εκτίμηση των οριζόντιων σεισμικών φορτίων. 
Αυτό σημαίνει ότι οι βλάβες που οφείλονται από ένα σεισμό έχουν να κάνουν πέρα 
από τους παράγοντες τρωτότητας που θα αναλυθούν στη συνέχεια και με το φάσμα 
απόκρισης των κατασκευών και κατά πόσο αυτό καλύπτεται από τον εκάστοτε 
κανονισμό. 

Αυτό φαίνεται και στο σχήμα 1.9, το οποίο παρουσιάζει το φάσμα σχεδιασμού και 
απόκρισης για το σεισμό στο Μεξικού το 1985. Στο συγκεκριμένο σεισμό 
παρατηρούνται μεγάλες φασματικές επιταχύνσεις για τιμές ιδιοπεριόδου κοντά στα 
2 sec. Αυτό οφείλεται στο φαινόμενο της εδαφικής ενίσχυσης. Στην περιοχή της 
πόλης όπου παρουσιάστηκε το συγκεκριμένο φάσμα απόκρισης, η ιδιοπερίοδος του 
εδαφικού σχηματισμού ήταν 2 sec, ενώ ταυτόχρονα ο διεγείρων κραδασμός στο 
βραχώδες υπόβαθρο, ήταν ιδιαίτερα πλούσιος σε περιόδους περί των 2 sec. Αυτό 
είχε ως αποτέλεσμα να επέλθει συντονισμός με την εδαφική στήλη. Ταυτόχρονα, 
στην ίδια περιοχή, με αυτό το συγκεκριμένο εδαφικό προφίλ, ήταν κτισμένα 
πολυώροφα κτίρια, με ιδιοπεριόδους περίπου 2 sec, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να 
δεχθούν πολύ μεγάλα σεισμικά φορτία και να παρατηρηθούν πολύ σημαντικές 
καταστροφές. 

 
Σχήμα 1.9: Ελαστικό φάσμα απόκρισης και φάσμα σχεδιασμού για το σεισμό στο 

Μεξικό το 1986. [4] 

1.6.2 Πλαστιμότητα υποστυλωμάτων 

Το μεγαλύτερο μέρος των αστοχιών σε κτίρια οπλισμένου σκυροδέματος οφείλεται 
σε αστοχία των υποστυλωμάτων. Αναλυτικά οι μορφές αστοχίας των 
υποστυλωμάτων αναλύονται στο κεφάλαιο 4. Ταυτόχρονα σε πολλά ζυγώματα, παρά 
την αστοχία των υποστυλωμάτων, δεν εμφανίζεται καν  διαρροή του χάλυβα. 
Καθοριστικός παράγοντας για αυτές της αστοχίες στα υποστυλώματα είναι οι αραιοί 
συνδετήρες ή ακόμα και η απουσία συνδετήρων. Οι σύγχρονοι κανονισμοί 
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περιλαμβάνουν ειδικές κατασκευαστικές διατάξεις στις κρίσιμες περιοχές, που στόχο 
έχουν να προσδώσουν πλαστιμότητα στο μέλος, ενώ ταυτόχρονα με τον ικανοτικό 
σχεδιασμό τα αποφεύγονται αστοχίες με ψαθυρό χαρακτήρα.  

1.6.3 Ασύμμετρη διάταξη στοιχείων δυσκαμψίας σε κάτοψη 

Η ασύμμετρη διάταξη των κατακόρυφων στοιχείων δυσκαμψίας σε κάτοψη μπορεί  
να οδηγήσει σε μεγάλη απόκλιση του κέντρου μάζας από το κέντρο δυσκαμψίας, με 
αποτέλεσμα την αύξηση των στρεπτικών επιδράσεων και την πρόκληση μεγαλύτερων 
μετακινήσεων των υποστυλωμάτων λόγω και της επιρροής της στροφής. Έτσι, 
επιβαρύνονται κυρίως τα γωνιακά υποστυλώματα και  οι περιμετρικοί τοίχοι 
πλήρωσης. Ο πυρήνας του κλιμακοστασίου αποτελεί το βασικότερο στοιχείο 
δυσκαμψίας στο σκελετό ενός κτιρίου και συνεπώς η τοποθέτησή του σε κάτοψη θα 
πρέπει να εξεταστεί με προσοχή. Επίσης, οι τοίχοι πλήρωσης είναι στοιχεία που με 
τη δυσκαμψία τους μπορεί να επιδράσουν δραστικά στην κατανομή των δυσκαμψιών 
σε κάτοψη. Για αυτόν το λόγο όπως θα φανεί και στο επόμενο κεφάλαιο εξετάζεται 
στον προσεισμικό έλεγχο αν οι τοίχοι πλήρωσης είναι κανονικά διατεταγμένοι σε 
κάτοψη. Στο σχήμα 1.10 φαίνεται η εκκεντρότητα που δημιουργείται μεταξύ του 
κέντρου δυσκαμψίας και του κέντρου μάζας, ως απόρροια της τοποθέτησης τοίχων 
πλήρωσης στις τρεις πλευρές μόνο του κτιρίου. Στο σχήμα 1.11 φαίνεται η 
κατάρρευση που προκλήθηκε σε κτίριο λόγω έκκεντρης τοποθέτησης του 
δύσκαμπτου κλιμακοστάσιου με αποτέλεσμα την ανάπτυξη έντονων στρεπτικών 
φαινομένων. Χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ κατέρρευσε όλη η κατασκευή το 
κλιμακοστάσιο παρέμεινε ανέπαφο. 

 
Σχήμα 1.10: Ασύμμετρη διάταξη τοίχων πλήρωσης. [2] 
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Σχήμα 1.11: Έκκεντρη τοποθέτηση κλιμακοστάσιου που οδήγησε σε κατάρρευση της 

κατασκευής, Αθήνα 1999. 

1.6.4 Μαλακός όροφος 

Η αιφνίδια μείωση της δυσκαμψίας από τους υπερκείμενους ορόφους σε κάποιον 
υποκείμενο, έχει ως συνέπεια τη συγκέντρωση υψηλών εντάσεων στα φέροντα 
στοιχεία του εύκαμπτου ορόφου με αποτέλεσμα την εκδήλωση βλαβών σε αυτά. Οι 
πιο συνηθισμένες περιπτώσεις εύκαμπτου ορόφου είναι το ισόγειο με πυλωτή ή 
καταστήματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι τοιχοποιίες που υπάρχουν στους 
ανώτερους ορόφους δεν αναπτύσσονται και στο ισόγειο, όπου υπάρχουν σχεδόν 
μόνο τα κατακόρυφα φέροντα στοιχεία. Κατά συνέπεια η δυσκαμψία του ισογείου 
είναι δραστικά μειωμένη σε σχέση με αυτή των ανώτερων ορόφων. Στα κτίρια αυτά 
το σύνολο σχεδόν της βλάβης αναπτύσσεται στα κατακόρυφα φέροντα στοιχεία του 
ισογείου, ενώ η οικοδομή από τον πρώτο όροφο και πάνω παραμένει ανέπαφη. 
Αντίθετα, στα κτίρια όπου υπάρχει κανονική κατανομή της δυσκαμψίας καθ’ ύψος η 
βλάβη επεκτείνεται σε όλους τους ορόφους με ένταση συνήθως μειούμενη από το 
ισόγειο προς τα πάνω. Αναφέρεται, ότι στο σεισμό της Θεσσαλονίκης το 1978 από τις 
οικοδομές που είχαν στο ισόγειο τοιχοποιίες, μόνο το 16.4% παρουσίασαν βλάβες, 
ενώ στις οικοδομές με πυλωτή ή καταστήματα βλάβη παρουσιάστηκε στο 29.8% 
αυτών. [4] 
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Σχήμα 1.12 : Κατάρρευση πολυκατοικίας εξαιτίας της ύπαρξης μαλακού ορόφου, 

Τουρκία 1999. 

1.6.5 Κοντά υποστυλώματα 

Αναλυτική παρουσίαση των κοντών υποστυλωμάτων γίνεται στο κεφάλαιο 4. Θα 
αναφερθεί σε αυτό το σημείο ότι σε αυτά τα υποστυλώματα παρατηρείται ψαθυρή 
αστοχία διατμητικού χαρακτήρα η οποία μπορεί να οδηγήσει και σε ολική 
κατάρρευση την κατασκευή (Σχήμα 1.13 ). 

 
Σχήμα 1.13: Αστοχία σειράς κοντών υποστυλωμάτων. [7] 
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1.6.6 Άλλου είδους μη κανονικότητες 

Τα τρία προηγούμενα στοιχεία που εξετάστηκαν (ασύμμετρη διάταξη των στοιχείων 
δυσκαμψίας σε κάτοψη, μαλακός όροφος, κοντά υποστυλώματα) αποτελούν και 
αυτά μη κανονικότητες σε κάτοψη και σε όψη. Αναλύθηκαν ξεχωριστά γιατί είχαν 
έντονη επίδραση στην πρόκληση καταρρεύσεων σε σεισμούς αλλά και γιατί 
εξετάζονται και ξεχωριστά ως στοιχεία δομικής τρωτότητας κατά τη διενέργεια του 
προσεισμικού ελέγχου. Στο σημείο αυτό θα αναλυθούν άλλοι παράγοντες που 
μπορεί να προκαλέσουν μη κανονικότητα. 

Πολύ σημαντικό στοιχείο στη σεισμική απόκριση των κατασκευών αποτελεί η 
γεωμετρία της κάτοψης του κτιρίου. Επιδιώκεται η συμμετρική κάτοψη στον 
αντισεισμικό σχεδιασμό , καθώς η καθολική έλλειψη συμμετρίας μπορεί να οδηγήσει 
σε σημαντική στρεπτική απόκριση η οποία είναι δύσκολο να προβλεφθεί αξιόπιστα. 
Έχει παρατηρηθεί στους σεισμούς ότι τα κτίρια με τετράγωνη κάτοψη παρουσιάζουν 
καλύτερη συμπεριφορά από τα κτίρια με μη κυρτό (εισέρχουσες γωνίες) σχήμα 
κάτοψης. Πολύ μεγαλύτερες βλάβες λόγω σεισμού έχουν παρατηρηθεί σε γωνιακά 
κτίρια που είναι τοποθετημένα σε διασταυρώσεις οδών, επειδή εκεί είναι πιο 
δύσκολη η επίτευξη συμμετρίας, σε σχέση με τα ενδιάμεσα κτίρια, όπου μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μία πιο απλή ορθογωνική και συχνά συμμετρική κάτοψη του 
φέροντος οργανισμού. Στο σεισμό της Θεσσαλονίκης του 1978 τα κτίρια με 
τετραγωνική κάτοψη εμφάνισαν βλάβη στο 19.5% των περιπτώσεων, ενώ τα κτίρια 
με μη κυρτή κάτοψη στο 32.5% των περιπτώσεων (βλάβη στην τοιχοποιία ή το 
σκελετό). [4] 

 

Σχήμα 1.14: Μη κανονικότητα σε κάτοψη οικοδομής με μορφή Γ. [1] 

Άλλη μορφή μη κανονικότητας που επιδρά στην αντισεισμική συμπεριφορά των 
κατασκευών είναι η ύπαρξη εσοχών, δηλαδή απότομης μεταβολής της μορφολογίας 
σε όψη. Σε αυτήν την περίπτωση κατά τη διάρκεια του σεισμού πραγματοποιείται 
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συγκέντρωση δράσεων κοντά στη στάθμη της ασυνέχειας, το μέγεθος των οποίων 
είναι δύσκολο να προβλεφθεί. Από την επεξεργασία των στοιχείων του σεισμού της 
Θεσσαλονίκης (1978) προέκυψε ότι το 15.9% των κτιρίων που δεν είχαν εσοχές 
παρουσίασαν βλάβες, ενώ αντίθετα το 29.9% των κτιρίων που είχαν τρεις εσοχές και 
άνω παρουσίασαν βλάβη. Στα παρακάτω σχήματα φαίνονται περιπτώσεις μη 
κανονικότητας καθ’ ύψος. 

 
Σχήμα 1.15: Απότομη μεταβολή της μορφολογίας καθ’ ύψος. [1] 

 
Σχήμα 1.16: Απότομη μεταβολή της μορφολογίας καθ’ ύψος. [1] 

Τέλος, αναφέρεται και η περίπτωση κτιρίων, τα οποία έχουν θεμελιωθεί πάνω σε 
πρανές με έντονη κλίση. Αυτά τα κτίρια παρουσιάζουν μη κανονικότητα καθ’ ύψος 
καθώς η οριζόντια δυσκαμψία των κατακόρυφων στοιχείων μεταβάλλεται από 
όροφο σε όροφο. Επίσης, τα υποστυλώματα στην πάνω πλευρά του πρανούς έχουν 
μικρότερο ύψος και άρα μεγαλύτερη δυσκαμψία με αποτέλεσμα να παραλαμβάνουν 
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μεγαλύτερο μέρος της τέμνουσας του σεισμού και να διατρέχουν τον κίνδυνο 
πρόωρης αστοχίας.  

 
Σχήμα 1.17: Κτίριο κτισμένο σε πρανές με έντονη κλίση. [1] 

1.6.7 Βλάβες από προηγούμενους σεισμούς 

Οι κατασκευές που είχαν υποστεί βλάβες από προηγούμενους σεισμούς και είχαν 
επισκευαστεί, παρουσιάζουν πολλές φορές κατά το νέο σεισμό αυτού του τύπου τις 
βλάβες σε μεγαλύτερη έκταση. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στη μη επιμελημένη 
διαδικασία επισκευής και κυρίως στο γεγονός ότι η γνώση αλλά και η τεχνολογία 
σχετικά με τις επισκευές πριν από 60 ή 70 χρόνια ήταν περιορισμένες.  

1.6.8 Θέση κτιρίου στο οικοδομικό τετράγωνο 

Η θέση του κτιρίου στο οικοδομικό τετράγωνο επιδρά αποφασιστικά στη 
συμπεριφορά του σε σεισμό. Πιο συγκεκριμένα οι διαγώνιες ή δισδιαγώνιες 
οικοδομές είναι πιο ευαίσθητες στο σεισμό όπως απέδειξαν προηγούμενοι σεισμοί. 
Αυτό οφείλεται σε τρεις λόγους: α) Η μη κανονικότητα σε κάτοψη, καθώς λόγω της 
θέσης του κτιρίου μπορεί να μην είναι δυνατή η επιλογή μιας συμμετρικής κάτοψης. 
β) Η μη κανονική κατανομή των στοιχείων δυσκαμψίας σε κάτοψη, καθώς ενδέχεται 
να μην υπάρχουν τοίχοι πλήρωσης στις δύο πλευρές του ισογείου, όπου συνήθως 
στεγάζονται καταστήματα. γ) Η μεταφορά κινητικής ενέργειας στις γωνιακές 
οικοδομές κατά την κρουστική αλληλεπίδραση των κτιρίων μεταξύ τους. Η μεταφορά 
αυτή ενέργειας προκαλεί σημαντική αύξηση των αδρανειακών δυνάμεων στις 
ακραίες οικοδομές. 

1.6.9 Στάθμες πλακών γειτονικών οικοδομών 

Η κρούση των οικοδομών εν επαφή αποτελεί σοβαρό παράγοντα και πηγή βλαβών. 
Ιδιαίτερα έντονο είναι το πρόβλημα όταν οι στάθμες των πλακών των γειτονικών 
οικοδομών δε συμπίπτουν. Τότε οι πλάκες της μιας οικοδομής ενεργούν κρουστικά 
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κατά την ταλάντωση τους στα υποστυλώματα της άλλης με αποτέλεσμα τη θραύση 
των υποστυλωμάτων, κάτι που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε κατάρρευση. 

1.7 Στοιχεία τρωτότητας των κατασκευών οπλισμένου 
σκυροδέματος από το σεισμό του 1999 στην Αθήνα 

Πολλοί από τους παραπάνω παράγοντες έχουν εντοπιστεί σε κτίρια, στα οποία 
προκλήθηκαν βλάβες ή ακόμα και καταρρεύσεις κατά τη διάρκεια σεισμών. Στο 
σημείο αυτό θα γίνει η παρουσίαση στατιστικών στοιχείων σχετικά με την τρωτότητα 
των κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, όπως προέκυψαν από την επεξεργασία των 
δεδομένων του μετασεισμικού ελέγχου από το σεισμό της Αθήνας το 1999 [10]. Κατά 
το σεισμό αυτό αστόχησαν (κατέρρευσαν) στην Αθήνα 110 κατασκευές, ενώ 474 
κατασκευές παρουσίασαν σημαντικότατου βαθμού και έκτασης βλάβες με 
αποτέλεσμα να κριθεί η αποκατάστασή του ασύμφορή (κατεδαφιστέες). 
Χρησιμοποιώντας δεδομένα από τις καταγραφές των βλαβών σε κτίρια από 
οπλισμένο σκυρόδεμα, διερευνάται η συμμετοχή βασικών δομικών παραμέτρων οι 
οποίες σχετίζονται με τη σεισμική τρωτότητα. 

Κατά το σεισμό της Αθήνας του 1999 κατέρρευσαν 110 κτίρια από οπλισμένο 
σκυρόδεμα. Από αυτά σε 12 (10.91%) υπήρχαν κοντά υποστυλώματα, σε 33 (33.00%) 
υπήρχε πυλωτή και σε 18 (16.36%) ανοικτά ισόγεια. Όλα αυτά τα τρία στοιχεία 
τρωτότητας, εντάσσονται στην κατηγορία υπερκαταπόνηση και προκύπτει ότι από τις 
κατασκευές που αστόχησαν στις 63 υπήρχαν στοιχεία υπερκαταπόνησης, που 
αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό 57.27%.[10] 

 

Σχήμα 1.18: Κτίρια οπλισμένου σκυροδέματος που διέθεταν κάποιο στοιχείο 
υπερκαταπόνησης και κατέρρευσαν ως ποσοστό των συνολικών καταρρεύσεων.  

Πιθανή αλληλεπίδραση λόγω επαφής μεταξύ κτιρίων με διαφορετικά 
χαρακτηριστικά  εκτιμήθηκε ότι υπήρχε σε 39 (35.45%) κατασκευές από τις οποίες οι 
23 (20.91%) ήταν γωνιακές και οι 16 (14.55%) βρίσκονταν στο εσωτερικό του 
οικοδομικού τετραγώνου. [10] 
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Σχήμα 1.19: Κτίρια οπλισμένου σκυροδέματος στα οποία εμφανίστηκε 

αλληλεπίδραση με άλλα κτίρια και κατέρρευσαν ως ποσοστό των συνολικών 
καταρρεύσεων.  

Άλλος παράγοντας ο οποίος εξετάστηκε ήταν το μέγεθος των κατασκευών που 
κατέρρευσαν. Τα κτίρια διακρίθηκαν σε τρεις κατηγορίες ως προς το μέγεθος. Τα 
μικρά κτίρια διαθέτουν έναν ή δύο ορόφους και έχουν εμβαδό ως 150 m2. Τα μεσαίου 
μεγέθους διαθέτουν μέχρι τρεις ορόφους ή/και έχουν εμβαδό 300 m2. Τα κτίρια με 
περισσότερους από τρεις ορόφους ή/και με εμβαδό μεγαλύτερο από 300 m2 
θεωρήθηκαν μεγάλου μεγέθους. Από τις 110 κατασκευές, οι 23 ήταν μικρού 
μεγέθους, οι 48 μεσαίου και οι 39 μεγάλου μεγέθους. Ως προς τη χρήση τους οι 77 
ήταν κατοικίες ενώ οι 33 χώροι εργασίας [10].  

 
Σχήμα 1.20: Εξέταση των κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα που κατέρρευσαν στο 

σεισμό της Αθήνας το 1999 ως προς το μέγεθός τους.  
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Σχήμα 1.21: Εξέταση των κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα που κατέρρευσαν στο 

σεισμό της Αθήνας το 1999 ως προς τη χρήση τους.  

Ο αριθμός των ορόφων παρουσίασε σχετική διασπορά με 17 κατασκευές να είναι 
ισόγειες, 28 κατασκευές με 2 ορόφους (ισόγειο και 1 όροφος), 44 με 3 ορόφους 
(ισόγειο και 2 όροφοι), 13 με 4 ορόφους, 6 με 5 ορόφους και 2 με 6 ορόφους. [10] 
 

 
Σχήμα 1.22: Εξέταση των κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα που κατέρρευσαν στο 

σεισμό της Αθήνας το 1999 ως προς τον αριθμό των ορόφων.  

Από τις 110 κατασκευές που κατέρρευσαν οι 40 εμφάνιζαν μη κανονικότητα σε 
κάτοψη και οι 38 κατασκευές μη κανονικότητα καθ’ ύψος. [10] 
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Σχήμα 1.23: Εξέταση των κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα που κατέρρευσαν στο 

σεισμό της Αθήνας το 1999 ως προς την ύπαρξη ακανονικοτήτων.  

Τέλος, από τις 110 κατασκευές που κατέρρευσαν το συντριπτικό ποσοστό του 94.55% 
(104 κατασκευές) είχαν μελετηθεί είτε με το Βασιλικό Διάταγμα του 1959 είτε με 
προγενέστερους κανονισμούς ή επρόκειτο για αυθαίρετα τμήματα και παρεμβάσεις 
χωρίς να τηρηθεί κάποιος αντισεισμικός κανονισμός. Να σημειωθεί ότι το σύνολο 
των καταρρεύσεων των κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα στις οποίες υπήρξαν και 
ανθρώπινα θύματα, ανήκουν στην κατηγορία κατασκευών που μελετήθηκαν με 
προγενέστερο ή χωρίς κανονισμό. [10] 

 
Σχήμα 1.24: Εξέταση των κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα που κατέρρευσαν στο 

σεισμό της Αθήνας το 1999 ως προς τον κανονισμό μελέτης. 

Από τα παραπάνω στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το σεισμό της Αθήνας, δίνεται 
μία πιο άμεση εικόνα των παραγόντων εκείνων που είχαν αρνητική επίδραση στη 
σεισμική απόκριση των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Συγκεκριμένα, ο 
σχεδιασμός των κτιρίων με σύγχρονο αντισεισμικό κανονισμό (μετά το 1985) 
αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντικός. Επίσης, σχεδόν στο ένα τρίτο των 
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καταρρεύσεων υπήρχε πυλωτή, ενώ λίγο παραπάνω από τις μισές κατασκευές 
(57.27%) εμφάνιζαν κάποιο στοιχείο υπερκαταπόνησης (πυλωτή, κοντά 
υποστυλώματα, ανοικτό ισόγειο). Ακόμη, επαληθεύτηκαν και όσα αναλύθηκαν 
σχετικά με τη μορφολογία των κατασκευών και συγκεκριμένα τη μη κανονικότητα σε 
κάτοψη και καθ’ ύψος. Τέλος, παρατηρήθηκε ότι περισσότερο ευάλωτες ήταν οι 
κατασκευές με μικρό ως μεσαίο ύψος. Αυτό το στοιχείο επαληθεύεται και από το 
φάσμα απόκρισης του σεισμού, όπου οι μέγιστες επιταχύνσεις εμφανίζονται στην 
περιοχή μεταξύ 0.2 και 0.4 sec, οι οποίες αναφέρονται κυρίως σε κατασκευές με 2 ως 
4 ορόφους. Συγκεκριμένα το 40% των κτιρίων που κατέρρευσαν ήταν τριώροφα. Σε 
αντιδιαστολή μπορεί να γίνει σύγκριση με το φάσμα απόκρισης του σεισμού στην 
Πόλη του Μεξικό (Σχήμα 1.9), όπου οι μεγαλύτερες επιταχύνσεις εμφανίζονται για 
ιδιοπεριόδους περί τα 2 sec με αποτέλεσμα να πληγούν τα πολυώροφα κτίρια. 

 
Σχήμα 1.25: Φάσμα απόκρισης σεισμού Αθήνας 1999 και σύγκριση με φάσμα 

σχεδιασμού ΕΑΚ 2000. 

Τέλος, σημειώνεται ότι από την επεξεργασία των δεδομένων για το σύνολο των 584 
κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, οι οποίες κατέρρευσαν ή παρουσίασαν 
σημαντικού βαθμού και έκτασης βλάβες με αποτέλεσμα να κριθεί η αποκατάστασή 
τους ασύμφορη (κατεδαφιστέες) προέκυψαν ότι τα επικρατέστερα αίτια και μορφές 
βλάβης ήταν οι εξής: 

 Αστοχία κόμβων. 

 Αλληλεπίδραση του δομικού συστήματος με τους τοίχους πλήρωσης. 

 Ανεπάρκεια των αγκυρώσεων-επιμηκύνσεων του οπλισμού. 

 Απουσία τοιχοποιία από το ισόγειο (pilotis). 

 Κοντά υποστυλώματα. 

 Απουσία περίσφιγξης. 

 Απομείωση φέρουσας ικανότητας.[10] 
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2 ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

2.1 Εισαγωγή 

Οι συνέπειες ενός σεισμού μπορεί να είναι ανυπολόγιστες τόσο σε οικονομικό 
επίπεδο, όσο και σε επίπεδο απωλειών ανθρώπινων ζωών. Για πολλά χρόνια το κύριο 
μέσο πρόληψης των επιπτώσεων από τους σεισμούς ήταν ο σχεδιασμός των κτιρίων 
με βάση τους εκάστοτε σύγχρονους αντισεισμικούς κανονισμούς. Όπως αναλύθηκε, 
όμως, στο προηγούμενο κεφάλαιο με την πάροδο των χρόνων και την ανάπτυξη των 
γνώσεων σχετικά με τη συμπεριφορά των κατασκευών σε σεισμό, οι κανονισμοί 
άλλαζαν διαρκώς, ενώ ταυτόχρονα παρατηρούνταν και πολύ σημαντικές διαφορές 
μεταξύ τους.  

Έτσι, επειδή ένα μεγάλο μέρος των κατασκευών έχουν κατασκευαστεί με 
παλαιότερους κανονισμούς, οι σημερινές κοινωνίες έχουν να αντιμετωπίσουν το 
πρόβλημα αποτίμησης των υπάρχοντων κατασκευών με στόχο επεμβάσεις, όπου 
απαιτείται. Οι επεμβάσεις έχουν ως στόχο την αναβάθμιση της συμπεριφοράς των 
κτιρίων σε σεισμό, ώστε να βρίσκονται σε ένα επίπεδο παραπλήσιο με αυτό των 
κτιρίων που κατασκευάζονται με τους σύγχρονους κανονισμούς. Το πρόβλημα αυτό 
είναι ιδιαίτερα έντονο στην Ελλάδα, γιατί πέρα από την ανεπάρκεια των 
παλαιότερων κανονισμών, είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη σεισμική επικινδυνότητα 
στην Ευρώπη. 

Από τα παραπάνω κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη ενός σχεδίου για τον προσεισμικό 
έλεγχο των κατασκευών. Επειδή η αναλυτική διαδικασία ελέγχου με χρήση 
προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή απαιτεί πολύ χρόνο και είναι δαπανηρή, ο 
προσεισμικός έλεγχος διακρίνεται σε στάδια, με τα οποία επιδιώκεται να 
εντοπιστούν όσα κτίρια χρειάζονται πράγματι ενίσχυση. Στο πρώτο στάδιο 
πραγματοποιείται μία ταχεία αυτοψία των κτιρίων που έχουν αποφασιστεί να 
ελεγχθούν. Από αυτά, διακρίνονται με κατάλληλα κριτήρια ποια χρειάζονται μια πιο 
αναλυτική αποτίμηση. Σε τελικό στάδιο πραγματοποιούνται η τελική αποτίμηση και 
οι απαιτούμενες επεμβάσεις.  

Ο προσεισμικός έλεγχος αποσκοπεί στην εκτίμηση του επιπέδου ασφαλείας που 
παρέχουν τα υπάρχοντα κτίρια έναντι των μέγιστων πιθανοτικά αναμενόμενων 
σεισμικών δράσεων στην περιοχή που βρίσκονται. Η διενέργειά του είναι απόφαση 
της πολιτείας και έχει να κάνει περισσότερο με πολιτικές αποφάσεις, σε αντίθεση με 
το μετασεισμικό έλεγχο, ο οποίος υπαγορεύεται από την εκδήλωση των συνεπειών 
ενός σεισμού. Για αυτόν το λόγο ο προσεισμικός έλεγχος  εφαρμόστηκε κυρίως μέχρι 
σήμερα για κτίρια δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης, ενώ αντίστοιχα η προσεισμική 
αποτίμηση σε διεθνές επίπεδο γίνεται κατά κανόνα σε μη υποχρεωτική βάση. 
Σημειώνεται ότι η μόνη σοβαρή και σχετικά ευρείας κλίμακας επιχείρηση 
προσεισμικού ελέγχου δημοσίων κτιρίων πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ το 1994. Στην 
κατηγορία των κτιρίων δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης υπάγονται κτίρια που 
στεγάζουν νοσοκομεία,  σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες, υπηρεσίες εξυπηρέτησης 
κοινού, τηλεπικοινωνιακές μονάδες ή μονάδες παραγωγής ενέργειας ανεξάρτητα 
από το ιδιοκτησιακό καθεστώς στο οποίο βρίσκονται. 
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Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλυθούν διάφορες εμπειρικές μέθοδοι που έχουν 
αναπτυχθεί διεθνώς με σκοπό τον προσεισμικό έλεγχο των κατασκευών. Σε γενικές 
γραμμές η εφαρμογή τους απαιτεί λίγο χρόνο, για αυτό οι μέθοδοι αυτές 
προσφέρονται κατ’ εξοχήν για την ταχεία αποτίμηση σημαντικά μεγάλου αριθμού 
κτιρίων από μία δημόσια αρχή ή για λογαριασμό της. Σημειώνεται ότι είναι αρκετά 
σημαντικό στοιχείο για τη διενέργεια του ελέγχου η εύρεση της μελέτης του κτιρίου 
γιατί από εκεί θα αντληθούν πολύ χρήσιμα και αρκετά αξιόπιστα στοιχεία. 

Οι μέθοδοι προσεισμικού ελέγχου που θα εξεταστούν είναι αυτές που εφαρμόζονται 
στην Ελλάδα, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και τη Νέα Ζηλανδία. Θα μπορούσε να γίνει μια 
διάκριση μεταξύ των μεθόδων ως προς τη μεθοδολογία αποτίμησης της σεισμικής 
τρωτότητας. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν εκείνες που βασίζονται στην οπτική 
παρατήρηση (FEMA 154, ΟΑΣΠ). Το συνεργείο που διενεργεί την αυτοψία καλείται 
να εκτιμήσει κρίσιμα δομικά και μη δομικά χαρακτηριστικά που αφορούν τη σεισμική 
τρωτότητα του κτιρίου με οπτική παρατήρηση. Τα στοιχεία που πρέπει να 
διερευνηθούν συνοψίζονται σε ένα ειδικό έντυπο από όπου προκύπτει μια 
βαθμολογία (score), σύμφωνα με την οποία  κατατάσσεται η κατασκευή ως προς τη 
σεισμική της ικανότητα. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν πιο ειδικές μέθοδοι ελέγχου 
που εξετάζουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της κατασκευής, ενώ απαιτούν τη 
μέτρηση διαστάσεων δομικών μελών και την εφαρμογή κάποιων απλών στατικών 
υπολογισμών. Τέτοιες είναι οι μέθοδοι στη Νέα Ζηλανδία (Initial Evaluation Process) 
και την Ιαπωνία. 

2.2 Μέθοδος FEMA 154 – ΗΠΑ 

Οι μέθοδοι που υιοθετήθηκαν από τη FEMA για τον πρωτοβάθμιο προσεισμικό 
έλεγχο των κτιρίων , αποτέλεσαν τη βάση για τις μεθόδους που ακολούθησαν πολλές 
άλλες χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Η πρώτη έκδοση του εγχειριδίου FEMA 154 
πραγματοποιήθηκε το 1988 στις ΗΠΑ με τίτλο “Rapid Visual Screening of Buildings for 
Potential Seismic Hazards: A Handbook”. Σε αυτό το εγχειρίδιο γίνεται ανάλυση της 
μεθόδου ταχέος οπτικού ελέγχου (Rapid Visual Screening, RVS). Σύμφωνα με το 
εγχειρίδιο τα κτίρια κατατάσσονται σε 2 κατηγορίες: α) σε αυτά που είναι ικανά να 
παραλαμβάνουν τις σεισμικές δυνάμεις με ένα αποδεκτό επίπεδο κινδύνου για την 
ασφάλεια όσων βρίσκονται στο κτίριο και β) στα κτίρια που είναι επικίνδυνα, για τα 
οποία απαιτείται λεπτομερέστερος έλεγχος και ανάλυση. Με τη μέθοδο του ταχέος 
οπτικού ελέγχου, ελέγχθηκαν περισσότερα από 70.000 κτίρια στις ΗΠΑ τη δεκαετία 
αμέσως μετά την πρώτη έκδοση του 1988. 

Η αρχική έκδοση του 1988 αναθεωρήθηκε το 2002. Η αναθεώρηση αυτή ήταν 
απαραίτητη και έλαβε υπόψη της δεδομένα που προέκυψαν από την 
αποτελεσματικότητα της διενέργειας των πρώτων αυτοψιών. Επίσης σε αυτό το 
χρονικό διάστημα προέκυψαν νέα στοιχεία σχετικά με τη συμπεριφορά των κτιρίων 
σε σεισμούς και τη σεισμική επικινδυνότητα διαφόρων περιοχών. Όλα αυτά τα νέα 
δεδομένα περιλαμβάνονται στην έκδοση του 2002. Η νέα έκδοση διατηρεί την ίδια 
δομή και φιλοσοφία με την αρχική. Οι πιο σημαντικές τροποποιήσεις που έγιναν 
σχετίζονται με τις βαθμολογίες που χρησιμοποιούνται καθώς και τις ζώνες σεισμικής 
επικινδυνότητας. 
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Για την πραγματοποίηση του ταχέος οπτικού ελέγχου δεν απαιτείται να γίνουν 
στατικές αναλύσεις. Η μεθοδολογία αυτή χρησιμοποιεί ένα σύστημα με βαθμολογίες 
οι οποίες λαμβάνουν υπόψη: 1) το δομικό τύπο του κτιρίου και 2) διάφορους 
δυσμενείς παράγοντες που επιδρούν στη σεισμική συμπεριφορά της κατασκευής. Με 
άθροιση των επιμέρους βαθμολογιών προκύπτει μία τελική βαθμολογία η οποία 
πρέπει να είναι εντός κάποιων ορίων που προδιαγράφονται στο εγχειρίδιο. Αν το 
κτίριο δε συγκεντρώσει την απαραίτητη βαθμολογία τότε απαιτείται λεπτομερέστερη 
εξέταση της επάρκειας της κατασκευής. Η διαδικασία του ταχέος οπτικού ελέγχου 
έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί γρήγορα (στο εγχειρίδιο 
εκτιμάται ότι απαιτούνται 30 λεπτά ως 1 ώρα για την αναλυτική καταγραφή των 
χαρακτηριστικών ενός κτιρίου) και χωρίς το κόστος που περιλαμβάνουν οι αναλύσεις 
με χρήση υπολογιστή. 

Η διαδικασία του ταχέος οπτικού ελέγχου πραγματοποιείται με συμπλήρωση ειδικών 
εντύπων. Συγκεκριμένα υπάρχουν τρία ερωτηματολόγια ανάλογα με τη ζώνη 
σεισμικής επικινδυνότητας που εντάσσεται η περιοχή (μικρή, μεσαία και υψηλή). 
Αρχικά ορίζεται μια βασική βαθμολογία – Basic Structural Hazard Score – η οποία 
λαμβάνει υπόψη το υλικό κατασκευής (π.χ. οπλισμένο σκυρόδεμα, χάλυβας), τον 
τύπο του κτιρίου (συμβατική κατασκευή, προκατασκευή) και το σύστημα παραλαβής 
των σεισμικών φορτίων (π.χ. πλαισιακό σύστημα, ύπαρξη τοιχωμάτων). Στη συνέχεια 
γίνονται κάποιες τροποποιήσεις  στη βασική βαθμολογία (μέσω των Score Modifiers)  
εφόσον συντρέχουν μια σειρά από δυσμενείς παράγοντες, που σχετίζονται κυρίως 
με τη μορφολογία του κτιρίου (ακανονικότητες, μεγάλο ύψος κ.α.). Από την άθροιση 
όλων των επιμέρους βαθμολογιών προκύπτει η τελική βαθμολογία (Final Structural 
Score – S) η οποία κυμαίνεται μεταξύ του 0 και του 7 με την υψηλότερη βαθμολογία 
να αντιστοιχεί σε καλύτερη συμπεριφορά σε σεισμό. Από τα εγχειρίδιο FEMA 154 
προτείνεται η βαθμολογία S = 2 ως το κατώτατο όριο ώστε ένα κτίριο να θεωρείται 
ασφαλές έναντι σεισμού. Σε περίπτωση που τελική βαθμολογία είναι μικρότερη από 
2 απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση. Η σημασία της τελικής βαθμολογίας “x” κάθε 
κτιρίου εκφράζει την πιθανότητα 10-x βαριάς βλάβης ή κατάρρευσης υπό το σεισμό 
σχεδιασμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι με την αρχική έκδοση του 1988 υπήρχε 
πιθανότητα εξαγωγής αρνητικής βαθμολογίας, κάτι που σημαίνει σύμφωνα με την 
παραπάνω θεώρηση βεβαιότητα για την ανάπτυξη βαριάς βλάβης ή κατάρρευσης. 
Με την αναθεωρημένη έκδοση του 2002 αυτή η περίπτωση αποκλείεται. 

Όπως φαίνεται και στο παρακάτω έντυπο (Σχήμα 2.5), που αντιστοιχεί σε περιοχή 
υψηλής σεισμικότητας πρέπει να συμπληρωθούν τα εξής δεδομένα: 

 Ταυτότητα κτιρίου: Ζητούνται η διεύθυνση και ο ταχυδρομικός κώδικας του 
κτιρίου, πληροφορίες σημαντικές σε περίπτωση που οι τοπικές αρχές 
θελήσουν να καταγράψουν το είδος των κτιρίων που υπάρχουν σε κάθε 
περιοχή, τη συμπεριφορά τους σε σεισμό καθώς και τις περιοχές που είναι 
πιο ευάλωτες να πληγούν από ένα σεισμό. 

 Αριθμός Ορόφων: Αυτό που ενδιαφέρει  είναι το ύψος της κατασκευής.  

 Έτος κατασκευής: Αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές πληροφορίες της 
διαδικασίας καθώς παρέχει πληροφορίες για τον κανονισμό που 
χρησιμοποιήθηκε. 

 Ταυτότητα ελεγκτή. 
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 Εμβαδό κάτοψης: Μπορεί να εκτιμηθεί σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα 
σχέδια του κτιρίου. 

 Κατηγορία εδάφους. 

 Χρήση κτιρίου (Occupancy): Υπάρχουν 9 κατηγορίες κτιρίων (εμπορικά, 
γραφεία, βιομηχανικά, σχολεία κ.α.). Επίσης ο ελεγκτής θα πρέπει να 
εκτιμήσει τον αριθμό των ανθρώπων που χρησιμοποιούν κατά μέσο όρο το 
κτίριο (average occupancy) . 

 
Σχήμα 2.1: Καταγραφή της χρήσης του κτιρίου στο έντυπο FEMA 154. 

 Εντοπισμός κινδύνων από πτώση αντικειμένων. 

 
Σχήμα 2.2: Καταγραφή κινδύνου πτώσης αντικειμένων, FEMA 154. 

 Δομικός τύπος κτιρίου: Υπάρχουν 15 δομικοί τύποι κτιρίων καθένας από τους 
οποίους έχει έναν κωδικό. Για την κατάταξη σε κάποια κατηγορία πρέπει να 
εξεταστεί το υλικό της κατασκευής (π.χ. οπλισμένο σκυρόδεμα, χάλυβας κ.α.) 
καθώς και το σύστημα παραλαβής των σεισμικών φορτίων. Η κατάταξη του 
κτιρίου σε μια κατηγορία αποτελεί την πιο σημαντική διαδικασία του ταχέος 
οπτικού ελέγχου και πραγματοποιείται είτε μέσω της μελέτης, εφόσον αυτή 
είναι διαθέσιμη, είτε έπειτα από προσεκτική παρατήρηση του κτιρίου. Για 
παράδειγμα σε ένα κτίριο από οπλισμένο σκυρόδεμα θα πρέπει να εξεταστεί 
αν υπάρχουν τοιχώματα ή μόνο υποστυλώματα. Από το δομικό τύπο 
προκύπτει η βασική βαθμολογία (Basic Structural Hazard Score)  που εκφράζει 
την πιθανότητα κατάρρευσης της κατασκευής σε περίπτωση που στην 
περιοχή εκδηλωθούν οι μέγιστες πιθανοτικά αναμενόμενες σεισμικές 
δράσεις. 

 
Σχήμα 2.3: Καταγραφή του δομικού τύπου του κτιρίου (FEMA 154). 

Για τον υπολογισμό της τελικής βαθμολογίας S λαμβάνονται υπόψη διάφοροι 
παράγοντες σεισμικής τρωτότητας,  (Score Modifiers). Αυτοί είναι 



Προσεισμικός έλεγχος κατασκευών 27 

Λογισμικό για την αξιολόγηση της φέρουσας ικανότητας και της καταλληλότητας χρήσης 
κτιρίων μετά από σεισμό  

 Ύψος του κτιρίου. Υπάρχουν 2 κατηγορίες. Στην πρώτη ανήκουν τα κτίρια με 4 
ως 7 ορόφους (Mid-Rise Buildings), ενώ στη δεύτερη αυτά που έχουν πάνω 
από 7 ορόφους. 

 Μη κανονικότητα καθ’ ύψος. 

 Μη κανονικότητα σε κάτοψη.  

 Σχεδιασμός με αντισεισμικό κανονισμό.  

 Κατηγορία εδάφους 

Αξίζει να σημειωθεί πως καθένα από αυτά τα χαρακτηριστικά (Score Modifiers) 
αξιολογείται με διαφορετική βαθμολογία ανάλογα με το δομικό τύπο της κατασκευής 
όπως φαίνεται και στο παρακάτω πίνακα του ερωτηματολογίου. Σε κάθε 
κατακόρυφη στήλη αντιστοιχεί και ένας δομικός τύπος, ενώ σε κάθε οριζόντια 
γραμμή ένα από τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν παραπάνω. Παρατηρείται για 
παράδειγμα ότι η μη κανονικότητα καθ’ ύψος (vertical irregularity), επιδρά πιο 
αρνητικά σε έναν πλασιακό φορέα από οπλισμένο σκυρόδεμα C1 (Score = -1.5) από 
ότι σε έναν μεταλλικό πλαισιακό φορέα S1 (Score = -1).  

 
Σχήμα 2.4: Βασική βαθμολογία (Basic Score) και τροποποιητικοί συντελεστές 

(Modifiers) σύμφωνα με το έντυπο FEMA 154. 

Yπενθυμίζεται ότι για κάθε ζώνη σεισμικής επικινδυνοτητας υπάρχει και διαφορετικό 
έντυπο με διαφορετικές βαθμολογίες. Στο παρακάτω σχήμα εμφανίζεται το 
ερωτηματολόγιο για την περιοχή υψηλής σεισμικής επικινδυνότητας. 
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Σχήμα 2.5: Έντυπο διενέργειας προσεισμικού ελέγχου για περιοχή υψηλής 

σεισμικής επικινδυνότητας. 

Τον Ιανουάριο του 2015 εκδόθηκε μία νέα έκδοση της FEMA-154, που αποτελεί την 
τρίτη στη σειρά, η FEMA P-154. Σε αυτήν την έκδοση έχουν γίνει κάποιες 
τροποποιήσεις και προσθήκες στις ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας, στις διάφορες 
βαθμολογίες, στους δομικούς τύπους των κτιρίων κ.α.. Επίσης, έχουν γίνει και 
σημαντικές προσθήκες στον έλεγχο κινδύνων που δε σχετίζονται με τα φέροντα 
στοιχεία του κτιρίου. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που προστέθηκε σε αυτήν την 
έκδοση και τη διαφοροποιεί από τις προηγούμενες είναι η ύπαρξη ενός εντύπου 
ελέγχου σε δεύτερο επίπεδο, το οποίο χρησιμοποιείται από έμπειρους πολιτικούς 
μηχανικούς ή αρχιτέκτονες και το οποίο συμπληρώνεται προαιρετικά. Ο έλεγχος με 
αυτό το έντυπο, εξακολουθεί να έχει τα χαρακτηριστικά του ταχέος οπτικού ελέγχου, 
απλά περιλαμβάνει πιο εξειδικευμένες πληροφορίες. Τέλος, αναφέρεται ότι 
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παράλληλα με αυτήν τη νέα έκδοση δημιουργήθηκε και ειδικό λογισμικό Η/Υ με το 
οποίο μπορεί να γίνει ο έλεγχος (Rapid Observation of Vulnerability and Estimation of 
Risk-ROVER).  

 
Σχήμα 2.6: Έντυπο για τη διενέργεια ταχέος οπτικού ελέγχου με πιο εξειδικευμένα 

κριτήρια (FEMA P-154). 



30 Κεφάλαιο 2 

Διπλωματική Εργασία Δημήτρης Ευσταθίου      Ε.Μ.Π. 2015 

2.3 Ελλάδα μέθοδος ΟΑΣΠ – ΥΠΕΧΩΔΕ 

Η Ελλάδα παρουσιάζει την υψηλότερη σεισμική επικινδυνότητα στην Ευρώπη  και 
βρίσκεται στην έκτη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο . Αν σε αυτό συνυπολογιστεί  το 
γεγονός ότι ο πρώτος αντισεισμικός κανονισμός εφαρμόστηκε στην Ελλάδα το 1959 
και η πρώτη σημαντική βελτίωσή του έγινε το 1985, δημιουργείται εύλογα το 
ερώτημα για το πόσο ασφαλή μπορεί να  είναι τα κτίρια που κατασκευάστηκαν πριν 
1959 ή ακόμα και πριν 1985. Στο παρακάτω σχήμα, το οποίο καταγράφει με ποιο 
αντισεισμικό κανονισμό έχει μελετηθεί το υπάρχον κτιριακό απόθεμα, προκύπτει ότι 
μόλις το 22% των κτιρίων έχει μελετηθεί με τους αντισεισμικούς κανονισμούς που 
υιοθετήθηκαν μετά το 1985. Μάλιστα ένα ποσοστό 32% έχει μελετηθεί χωρίς 
αντισεισμικό κανονισμό. 

 
Σχήμα 2.7: Ποσοστό κτιρίων στην Ελλάδα που έχουν μελετηθεί με τον εκάστοτε 

κανονισμό. (Πηγή ΟΑΣΠ). 

Είναι επομένως απαραίτητη η διενέργεια προσεισμικού ελέγχου στη χώρα μας, 
κυρίως για τα κτίρια δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης. Η  μέθοδος που εφαρμόζεται 
στην Ελλάδα για τον προσεισμικό έλεγχο των κτιρίων έχει πολλά κοινά 
χαρακτηριστικά με αυτή που αναλύεται στο εγχειρίδιο FEMA 154  καθώς και σε αυτή 
την περίπτωση η αποτίμηση γίνεται με χρήση ενός εντύπου και συγκέντρωση μιας 
βαθμολογίας για το κάθε κτίριο που ελέγχεται. Ο προσεισμικός έλεγχος στην Ελλάδα 
γίνεται σε τρία στάδια: 
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 Ο πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος ή ταχύς οπτικός έλεγχος (ΤΟΕ), για την 
πρώτη καταγραφή και ταχεία αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας των 
κτιρίων δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης. 

 Ο δευτεροβάθμιος προσεισμικός έλεγχος για την προσεγγιστική αποτίμηση 
της σεισμικής ικανότητας με βάση αναλυτικότερους υπολογισμούς και (μη 
καταστροφικό) έλεγχο ποιότητας των υλικών για όσα κτίρια προκύψει 
ανεπαρκής σεισμική ικανότητα με βάση τα αποτελέσματα του ΤΟΕ. 

 Η αναλυτική αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας και (ενδεχομένως) σύνταξη 
μελέτης αποκατάστασης – ενίσχυσης για όσα κτίρια προκύψει τοπική ή γενική 
σεισμική ανεπάρκεια από το προηγούμενο στάδιο.  

Στο παρόν κεφάλαιο θα εξεταστεί μόνο η πρώτη φάση του προσεισμικού ελέγχου, 
που ονομάζεται πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος ή ταχύς οπτικός έλεγχος. Ο 
ταχύς οπτικός έλεγχος (ΤΟΕ) γίνεται σε όλα τα κτίρια δημόσιας ή κοινωφελούς 
χρήσης και αποσκοπεί στην καταγραφή των κτιρίων αυτής της κατηγορίας και στην 
πρώτη αποτίμηση της σεισμικής τους ικανότητας με βάση στοιχεία που συλλέγονται 
και καταγράφονται στο ειδικό δελτίο ελέγχου.  

Τα στοιχεία που συλλέγονται και καταγράφονται στα δελτία ελέγχου έχουν 
καθοριστεί προκειμένου να παρέχουν τιμές σε έναν πρώτο «δείκτη σεισμικής 
ικανότητας» κάθε κτιρίου, ο οποίος θα προσδιοριστεί μετά από σχετική επεξεργασία 
και βαθμονόμηση των στοιχείων αυτών από τον Οργανισμό Αντισεισμικού 
Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ).  

Από την επεξεργασία των στοιχείων των δελτίων ελέγχου, καθώς και από τις 
αναμενόμενες μέγιστες σεισμικές δράσεις ανά περιοχή για τα αμέσως επόμενα 
χρόνια, όπως θα εκτιμηθούν από τους αρμόδιους σεισμολογικούς φορείς, θα 
προσδιοριστούν οι προτεραιότητες για τον περαιτέρω έλεγχο ή την αναγκαιότητα 
λήψης άμεσων μέτρων. Για όσα κτίρια προκύψει μη επαρκής δείκτης σεισμικής 
ικανότητας, θα ενημερωθούν οι αρμόδιοι φορείς προκειμένου να προβούν στη 
δεύτερη φάση του προσεισμικού ελέγχου, δηλαδή το δευτεροβάθμιο προσεισμικό 
έλεγχο. Από τον έλεγχο αυτό θα προσδιοριστούν τελικώς τα κτίρια εκείνα, για τα 
οποία θα απαιτηθεί η άμεση λήψη μέτρων για την προστασία του κοινού και των 
εργαζομένων σε αυτά ή  η εκπόνηση μελέτης επισκευής – ενίσχυσης. 

Η διαδικασία του ταχέος οπτικού ελέγχου έχει σχεδιαστεί να είναι απλοποιημένη και 
τυποποιημένη, όσον αφορά τη συλλογή των στοιχείων. Για το σκοπό αυτό έγινε 
προσπάθεια ώστε τα στοιχεία που καταγράφονται στο δελτίο ελέγχου να 
προσδιορίζονται κατά το δυνατό μονοσήμαντα (σημειώνοντας Χ στο αντίστοιχο 
τετράγωνο), προκειμένου να καταστεί εφικτή η ηλεκτρονική επεξεργασία τους. 

2.3.1 Διαδικασία διενέργειας ΤΟΕ 

Ο προσεισμικός έλεγχος πραγματοποιείται σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας 
(σύμφωνα με το πρόγραμμα «Καλλικράτης») από τους φορείς που έχουν την ευθύνη 
της λειτουργίας και ασφάλειας των υπό έλεγχο κτιρίων και εγκαταστάσεων δημόσιας 
και κοινωφελούς χρήσης. 

Ο έλεγχος των κτιρίων διενεργείται από διμελείς επιτροπές μηχανικών, εκ των 
οποίων ο ένας τουλάχιστον πρέπει να είναι διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός 
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(απόφοιτος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης), ενώ ο δεύτερος μπορεί να είναι 
διπλωματούχος μηχανικός (απόφοιτος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης), κατά 
προτίμηση αρχιτέκτων ή αγρονόμος –τοπογράφος μηχανικός, ή πτυχιούχος 
τεχνολογικής εκπαίδευσης, κατεύθυνσης δομικών έργων ή έργων υποδομής. Επίσης, 
οι διμελείς επιτροπές μηχανικών μπορούν να αποτελούνται και από απόφοιτους 
μηχανικούς στρατιωτικών σχολών, οι οποίες ωστόσο επιτρέπεται να διενεργούν 
έλεγχο μόνο σε κτίρια της δικαιοδοσίας τους μετά από γραπτή επώνυμη εντολή της 
αρμόδιας στρατιωτικής αρχής. 

Για κάθε κτίριο που ελέγχεται συμπληρώνεται ένα δελτίο προσεισμικού ελέγχου 
κτιρίων. Οι φορείς που θα διενεργήσουν τον έλεγχο αποστέλλουν αντίγραφα των 
δελτίων ελέγχου στις αρμόδιες περιφερειακές ενότητες, οι οποίες έχουν την ευθύνη 
συγκέντρωσης των δελτίων ελέγχου όλων των κτιρίων δημόσιας και κοινωφελούς 
χρήσης που ανήκουν σε αυτές και αποστολή τους στον ΟΑΣΠ.  Εκτός από τα 
συμπλήρωση του δελτίου ελέγχου οι μηχανικοί που πραγματοποιούν τον έλεγχο 
συνίσταται να σχεδιάζουν την κάτοψη του κτιρίου και μία χαρακτηριστική τομή σε 
λευκά φύλλα Α4. Χρήσιμο είναι επίσης να φωτογραφίζεται το κτίριο (όψη) και να 
επικολλάται η φωτογραφία σε φύλλο Α4. 

2.3.2 Συμπλήρωση δελτίου προσεισμικού ελέγχου 

Το δελτίο προσεισμικού ελέγχου αποτελείται από ένα φύλλο που συμπληρώνεται και 
στις δύο όψεις. Τα στοιχεία του δελτίου κατανέμονται σε 5 ενότητες. Στην πρώτη 
σελίδα περιλαμβάνονται οι ενότητες Α και Β που αναφέρονται στην ταυτότητα του 
κτιρίου και στα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Τα στοιχεία ταυτότητας 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 τη μορφή του κτιρίου, τη σπουδαιότητά του, καθώς και τα 
στοιχεία των ελεγκτών μηχανικών. Στη δεύτερη σελίδα περιλαμβάνονται οι ενότητες 
Γ, Δ και Ε που αναφέρονται στα σεισμολογικά και γεωλογικά στοιχεία της περιοχής 
(ενότητα Γ), στο δομικό τύπο του κτιρίου (ενότητα Δ) και στα στοιχεία τρωτότητας, 
δηλαδή στα δομικά χαρακτηριστικά του κτιρίου που επηρεάζουν τη σεισμική 
ικανότητά του (ενότητα Ε). 

Αν κατά τη συμπλήρωση του εντύπου ορισμένα στοιχεία δεν είναι πλήρως γνωστά 
και βασίζονται στην εκτίμηση των μηχανικών τότε διπλά στο αντίστοιχο Χ πρέπει να 
τοποθετηθεί ένας αστερίσκος (*). Στη συνέχεια παρουσιάζονται με λεπτομέρεια τα 
στοιχεία του εντύπου που πρέπει να συμπληρωθούν. 

Α ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ  

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: Αναγράφεται η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση του κτιρίου, ήτοι 
Οδός, αριθμός, περιοχή (συνοικία, οικισμός ή νήσος), ταχυδρομικός κώδικας και 
τηλέφωνο (για την περίπτωση που θα ζητηθούν διευκρινιστικά στοιχεία). 
4. Όνομα κτιρίου: Αναγράφεται το όνομα κτιρίου. Αν το κτίριο ανήκει σε ένα 
συγκρότημα κτιρίων, πρέπει να διευκρινίζεται για ποιο κτίριο πρόκειται (π.χ. Κτίριο Β 
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– Νοσοκομείο Σωτηρία). Στην περίπτωση που το κτίριο δεν έχει όνομα, αναγράφεται 
η υπηρεσία ή ο φορέας που το χρησιμοποιεί. 
5. Χρήση του κτιρίου: Αναγράφεται η χρήση του κτιρίου π.χ. νοσοκομείο, σχολείο, 
κ.λπ.. Αν το κτίριο έχει περισσότερες από μία χρήσεις, αναγράφεται η κύρια χρήση 
του για την οποία διενεργείται ο έλεγχος.  
6. Στοιχεία Χρήστη: Αναγράφεται η Δημόσια Υπηρεσία ή το Ν.Π.Δ.Δ. ή το Ν.Π.Ι.Δ. ή η 
ιδιωτική επιχείρηση που στεγάζεται στο κτίριο.  
7. Στοιχεία Ιδιοκτήτη: Αναγράφεται το Υπουργείο, η Δημόσια Υπηρεσία ή το Ν.Π.Δ.Δ. 
ή το Ν.Π.Ι.Δ. που έχει την ιδιοκτησία του ακινήτου. Αν το κτίριο ανήκει σε ιδιώτη 
αναγράφεται απλώς ΙΔΙΩΤΗΣ. Από τα παραπάνω στοιχεία για το χρήστη και τον 
ιδιοκτήτη του κτιρίου θα πρέπει να καθίσταται σαφές το ιδιοκτησιακό καθεστώς των 
κτιρίων προκειμένου να προσδιορίζονται τα κτίρια που ανήκουν σε ιδιώτες και είναι 
μισθωμένα σε φορείς του Δημοσίου ή ευρύτερου Δημοσίου τομέα  
8. Αρμόδιος φορέας: Αναγράφεται ο αρμόδιος δημόσιος φορέας (Υπουργείο, 
Περιφερειακή Ενότητα, Δημοτική Ενότητα) που έχει την εποπτεία της χρήσης του 
κτιρίου και την αρμοδιότητα διενέργειας του προσεισμικού ελέγχου.  
9. Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο: Αναγράφεται η υπηρεσία που διενεργεί τον 
έλεγχο π.χ. η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.  
10. Μέγιστος αριθμός προσώπων που συναθροίζονται στο κτίριο: Σημειώνεται με 
Χ το αντίστοιχο τετράγωνο που προσεγγίζει περισσότερο το μέγιστο αριθμό των 
προσώπων που συναθροίζονται στο κτίριο. Για παράδειγμα, αν σε κτίριο που 
στεγάζεται δημόσια υπηρεσία συναθροίζονται καθημερινά περισσότερα από 100 
άτομα, σημειώνεται ο μέγιστος αριθμός χρηστών, δηλαδή η ομάδα των 100+ ατόμων. 
Αν ο αριθμός χρηστών έχει εκτιμηθεί από το μέγεθος του κτιρίου και τη χρήση του, 
σημειώνεται με αστερίσκο.  

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ  

11. Αριθμός ορόφων / υπογείων: Σημειώνεται ο αριθμός των ορόφων του κτιρίου 
και ο αριθμός των υπογείων. Στους ορόφους δεν προσμετράται η τυχόν απόληξη 
κλιμακοστασίου (δώμα). Σε περίπτωση επικλινούς εδάφους αναγράφεται ο 
μεγαλύτερος αριθμός ορόφων από το χαμηλότερο σημείο.  
12. Επιφάνεια Κάτοψης: Σημειώνεται το εμβαδόν της πλέον αντιπροσωπευτικής 
κάτοψης του κτιρίου. Εφόσον δε γίνεται χρήση σχεδίων, το εμβαδόν κάτοψης τίθεται 
κατ’ εκτίμηση, και σημειώνεται με αστερίσκο. 
13. Ολική Δομημένη Επιφάνεια: Σημειώνεται το συνολικό εμβαδόν του κτιρίου. 
Εφόσον δε γίνεται χρήση σχεδίων, το συνολικό εμβαδόν τίθεται κατ’ εκτίμηση και 
σημειώνεται με αστερίσκο.  
14. Έτος Κατασκευής: Σημειώνεται η χρονολογία που το κτίριο μελετήθηκε (εφόσον 
υπάρχει μελέτη) ή που κατασκευάστηκε (εφόσον δεν έχει βρεθεί η μελέτη). Στην 
περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εξεύρεση στοιχείων για τη μελέτη ή την 
κατασκευή του κτιρίου, αρκεί να προσδιοριστεί η περίοδος κατασκευής (προ του 
1959, μεταξύ 1960 και 1985, μεταξύ 1985 και 1995, μετά το 1995) με βάση 
πληροφορίες ή τα δομικά του χαρακτηριστικά.  
15. Έτος τελευταίας προσθήκης: Εάν το κτίριο δεν κατασκευάστηκε εφάπαξ, αλλά 
έγιναν μεταγενέστερες προσθήκες, καθ’ ύψος ή κατ’ επέκταση, σημειώνεται το έτος 
της τελευταίας προσθήκης. Αν με την προσθήκη έγινε ενίσχυση του αρχικώς 
υφισταμένου κτιρίου, τούτο σημειώνεται παρακάτω στα στοιχεία με αύξοντα αριθμό 
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19 και 20. Με το στοιχείο αυτό επιδιώκεται να διαπιστωθεί εάν σε παλαιό κτίριο, προ 
του 1960 ή προ του 1985, έγιναν προσθήκες που συνεπάγονταν επανυπολογισμό της 
φέρουσας ικανότητας του κτιρίου με βάση κανονισμούς μεταγενέστερους των 
κανονισμών που χρησιμοποιήθηκαν στην αρχική μελέτη.  
16. Διαθέσιμη μελέτη: Εφόσον η μελέτη του κτιρίου είναι διαθέσιμη (συνήθως στα 
αρχεία των πολεοδομικών υπηρεσιών ή στα αρχεία του ιδιοκτήτη), σημειώνεται με Χ 
το τετράγωνο με το σημείο ΝΑΙ. Άλλως, σημειώνεται με Χ το τετράγωνο με το σημείο 
ΟΧΙ.  
17. Χρησιμοποιήθηκε η μελέτη για τον έλεγχο: Εφόσον χρησιμοποιήθηκε η μελέτη 
του κτιρίου για τον έλεγχο, σημειώνεται με Χ το τετράγωνο με το σημείο ΝΑΙ. Άλλως, 
σημειώνεται με Χ το τετράγωνο με το σημείο ΟΧΙ.  
18. Έχει χαρακτηριστεί Διατηρητέο: Εφόσον το κτίριο έχει χαρακτηρισθεί 
διατηρητέο, σημειώνεται με Χ το τετραγωνίδιο με το σημείο ΝΑΙ. Διαφορετικά 
σημειώνεται με Χ το τετραγωνίδιο με το σημείο ΟΧΙ.  
19. Έχει Επισκευαστεί / Ενισχυθεί το κτίριο: Εάν στο κτίριο έχουν γίνει σοβαρές 
επεμβάσεις για συντήρηση, επισκευή ή ενίσχυση, σημειώνεται Χ στο αντίστοιχο 
τετραγωνίδιο. Ενδιαφέρει ιδιαίτερα η περίπτωση των κτιρίων που κατασκευάστηκαν 
προ του 1960, στα οποία έγιναν επεμβάσεις επισκευής και ενίσχυσης για 
αποκατάσταση φέρουσας ικανότητας ή προσθήκη ορόφων, ή τα κτίρια της περιόδου 
1960 – 1985 στα οποία έγιναν επεμβάσεις αποκατάστασης βλαβών (π.χ. από 
σεισμούς) ή προσθήκη ορόφων με μεταγενέστερους αντισεισμικούς κανονισμούς. 
20. Αν ναι, για ποια αιτία και πότε: Αναφέρεται η αιτία για την οποία έγιναν οι 
προαναφερθείσες εργασίες και η χρονολογία. Για παράδειγμα, ως αιτία μπορεί να 
αναφερθεί η συντήρηση και επισκευή λόγω φθοράς, η επισκευή ζημιών από 
σεισμούς ή καθιζήσεις, η ενίσχυση λόγω προσθήκης ορόφων, κ.α.. 
21. Σπουδαιότητα κτιρίου κατά Ε.Α.Κ.-2000: Σημειώνεται (με κύκλο στο αντίστοιχο 
σημείο) η σπουδαιότητα του κτιρίου σύμφωνα με τον Ε.Α.Κ.-2000.  
22.Πρόσθετες Χρήσιμες Πληροφορίες: Το τμήμα αυτό του εντύπου, προορίζεται για 
τυχόν παρατηρήσεις του μηχανικού σχετικά με το κτίριο, τη χρήση, την κατάσταση, 
την αξιοπιστία των στοιχείων ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που χρήζει πρόσθετων 
εξηγήσεων.  
23. Στοιχεία ελεγκτών μηχανικών: Αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των μηχανικών 
που διενεργούν τον έλεγχο και τίθενται οι υπογραφές των.  
24. Ημερομηνία ελέγχου: Αναγράφεται η ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου. 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

25. Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας κατά Ε.Α.Κ.–2003: Σημειώνεται με Χ το 
αντίστοιχο τετραγωνίδιο με τη ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας της περιοχής με βάση 
τον Ε.Α.Κ.- 2003.  
26. Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας κατά το χρόνο μελέτης του κτιρίου: 
Σημειώνεται η ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας στην οποία ήταν ενταγμένη η περιοχή 
του κτιρίου κατά το χρόνο μελέτης του κτιρίου, σύμφωνα με τους Αντισεισμικούς 
Κανονισμούς που ίσχυαν τότε. Για κτίρια προ του 1959, που μελετήθηκαν χωρίς 
αντισεισμικό κανονισμό, δεν συμπληρώνεται τίποτα, αλλά συμπληρώνεται το 
τετραγωνίδιο της ερώτησης με αύξοντα αριθμό 29.  
27. Κατηγορία εδάφους κατά Ε.Α.Κ.-2000: Σημειώνεται με Χ στο αντίστοιχο 
τετραγωνίδιο η κατηγορία εδάφους που αναφέρεται στη μελέτη του κτιρίου (εφόσον 
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γίνεται χρήση της μελέτης), ή η κατηγορία εδάφους που εκτιμάται από τους ελεγκτές 
μηχανικούς. 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ : ΔΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ  

28. Δομικός τύπος του κτιρίου: Σημειώνεται με Χ ο δομικός τύπος στον οποίο ανήκει 
το υπό εξέταση κτίριο. Οι δομικοί τύποι περιγράφονται αναλυτικά σε ειδικό πίνακα, 
ο οποίος δίνεται παρακάτω.  

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ  

Γενική παρατήρηση:  
Σημειώνονται με Χ στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο μόνον οι θετικές απαντήσεις στα 
ερωτήματα. Οι αρνητικές απαντήσεις δεν σημειώνονται. Η συμπλήρωση των 
στοιχείων θα πρέπει να γίνει με τη δέουσα προσοχή, αφού προηγηθεί σχολαστική 
μελέτη των παρακάτω οδηγιών και των αντίστοιχων δομικών χαρακτηριστικών του 
κτιρίου, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται με την πραγματικότητα.  

29. Χωρίς Αντισεισμικό Κανονισμό: Σημειώνεται με Χ εάν η μελέτη του κτιρίου έγινε 
χωρίς εφαρμογή Αντισεισμικού Κανονισμού (για κατασκευές που μελετήθηκαν προ 
του 1959 ή κατασκευάσθηκαν χωρίς μελέτη). Δεν σημειώνεται τίποτα:  
• Στις περιπτώσεις που ο αντισεισμικός υπολογισμός δεν έγινε λόγω απαλλαγής που 
προβλέπεται από τις διατάξεις του Αντισεισμικού Κανονισμού.  
• Στις περιπτώσεις που το κτίριο κατασκευάσθηκε μεν πριν το 1959 αλλά μελετήθηκε 
με βάση ισχύουσες τοπικές αντισεισμικές διατάξεις.  
30. Έχει αυξηθεί η σπουδαιότητα λόγω αλλαγής της χρήσης: Σημειώνεται με Χ αν 
έχει γίνει αλλαγή της χρήσης του κτιρίου η οποία συνεπάγεται και αύξηση στη 
σπουδαιότητα του κτιρίου σύμφωνα με τον αντισεισμικό κανονισμό. Η αλλαγή στη 
χρήση του κτιρίου ενδιαφέρει όταν συνεπάγεται:  
• Αλλαγή στις προβλεπόμενες φορτίσεις και εξ αυτού του λόγου μεταβολή των 
δράσεων στατικού και αντισεισμικού σχεδιασμού.  
• Αλλαγή στη σπουδαιότητα του κτιρίου και εξ αυτού του λόγου μεταβολή των 
σεισμικών δράσεων σχεδιασμού.  
• Μεταβολή και των δύο παραπάνω παραμέτρων.  
31. Προηγούμενες σεισμικές επιβαρύνσεις (που δεν αποκαταστάθηκαν ή  
αποκαταστάθηκαν πλημμελώς): Συμπληρώνεται με Χ εάν η κατασκευή έχει υποστεί 
βλάβες στο φέροντα οργανισμό της από προγενέστερους σεισμούς και αυτές δεν 
έχουν αποκατασταθεί έντεχνα με βάση μελέτη επισκευής.  
32. Κακή κατάσταση λόγω ελλιπούς συντήρησης / κακοτεχνιών: Σημειώνεται με Χ 
όταν διαπιστώνεται ότι το κτίριο βρίσκεται σε κακή κατάσταση λόγω ελλιπούς 
συντήρησης ή κακοτεχνιών. Η κακή κατάσταση επηρεάζει τη σεισμική συμπεριφορά 
όταν οδηγεί σε υλικά ασθενέστερα από τα απαιτούμενα κατά το σχεδιασμό. 
Παραδείγματα κακής κατάστασης είναι ενδεικτικά τα ακόλουθα:  
• Η εμφανής ύπαρξη κακής ποιότητας σκυροδέματος ή εκτεθειμένων και/ ή 
διαβρωμένων οπλισμών.  
• Εμφανώς ασθενές κονίαμα σε κτίρια από λιθοδομή, ρηγματώσεις.  
• Εμφανείς κακοτεχνίες.  
• Ρηγματώσεις οφειλόμενες σε καθιζήσεις.  
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Προφανώς, για τον εντοπισμό των ατελειών θα απαιτηθεί μία λεπτομερής 
επιθεώρηση του κτιρίου. Το γενικό επίπεδο συντήρησης του κτιρίου αποτελεί την 
καλύτερη γρήγορη οπτική ένδειξη: αν το εξωτερικό του κτιρίου είναι σε κακή 
κατάσταση, με ξεφλουδισμένη βαφή, λεκέδες και άλλα σημάδια παραμέλησης, 
συνήθως είναι ασφαλές να υποτεθεί ότι και το βασικό δομικό σύστημα του κτιρίου 
θα βρίσκεται σε κακή κατάσταση.  
33. Κίνδυνος κρούσης με γειτονικά κτίρια: Σημειώνεται με Χ στις περιπτώσεις που 
υπάρχει κίνδυνος κρούσης μεταξύ γειτονικών κτιρίων. Αναφέρονται ενδεικτικά:  
• Περιπτώσεις που υπάρχει πιθανότητα εμβολισμού των υποστυλωμάτων του ενός 
κτιρίου από δομικά στοιχεία του άλλου, όπως κτίρια με μεγάλη διαφορά ύψους τα 
οποία εφάπτονται.  
• Περιπτώσεις όπου υπάρχει μεγάλη διαφορά δυσκαμψιών μεταξύ των δύο 
γειτονικών κτιρίων  
• Περιπτώσεις γωνιαίων ή δισγωνιαίων οικοδομών:  

 
Σχήμα 2.8: Παράδειγμα γωνιαίας και δισγωνιαίας οικοδομής (πηγή ΟΑΣΠ). 

Το κριτήριο αυτό αφορά κτίρια με πλαισιακές κατασκευές που βρίσκονται σε επαφή 
με άλλα κτίρια. Όταν υπάρχει επαρκής σεισμικός αρμός, τα γειτονικά κτίρια 
θεωρούνται διαχωρισμένα. Υπενθυμίζεται ότι από τον ΕΑΚ 2000 προβλέπεται ότι για 
γειτονικά κτίρια και όταν δεν υπάρχει πιθανότητα εμβολισμού των υποστυλωμάτων 
κανενός κτιρίου, το εύρος του αρμού, (εφόσον δε γίνεται ακριβέστερος 
υπολογισμός), μπορεί να καθορίζεται ως εξής: 
4 cm για επαφή μέχρι και 3 ορόφους υπέρ το έδαφος  
8 cm για επαφή από 4 έως και 8 ορόφους υπέρ το έδαφος  
10 cm για επαφή σε περισσότερους από 8 ορόφους υπέρ το έδαφος.  
34. Μαλακός όροφος: Σημειώνεται με Χ η ύπαρξη μαλακού ορόφου στο εξεταζόμενο 
κτίριο. Με τον όρο «μαλακός όροφος» νοείται ο όροφος που παρουσιάζει σημαντικά 
μειωμένη ακαμψία ή αντοχή σε οριζόντια φορτία σε σχέση με τους υπόλοιπους 
ορόφους του κτιρίου. Οι συνηθέστερες περιπτώσεις μαλακού ορόφου είναι οι 
πυλωτές. Ωστόσο μαλακός όροφος θεωρείται και το ισόγειο κατάστημα χωρίς 
τοιχοποιίες. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που είναι δυσχερής ο εντοπισμός της 
ύπαρξης μαλακού ορόφου. Αν και η γενική αρχή συμπλήρωσης του εντύπου είναι σε 
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περίπτωση αμφιβολίας να σημειώνεται το δυσμενέστερο ενδεχόμενο, στην 
περίπτωση του μαλακού ορόφου θα πρέπει να εξαντλείται κάθε περιθώριο έρευνας 
και σε περίπτωση που παραμένει η αβεβαιότητα να γίνεται χρήση αστερίσκου.  
35. Μη Κανονική διάταξη Τοιχοπλήρωσης σε κάτοψη: Σημειώνεται με Χ η μη ύπαρξη 
τοιχοπληρώσεων ή η ύπαρξη τοιχοπληρώσεων σε μη κανονική διάταξη, στην κάτοψη 
του κτιρίου. Το χαρακτηριστικό αυτό αφορά κυρίως τα κτίρια με φέροντα οργανισμό 
από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η ύπαρξη κανονικά διατεταγμένων ισχυρών 
τοιχοπληρώσεων (π.χ. μπατικών χωρίς ή με λίγα ανοίγματα ) συμβάλλει θετικά στη 
σεισμική συμπεριφορά αυτών των κτιρίων. Σε κανονική διάταξη θα πρέπει να 
θεωρούνται τοιχοποιίες που είναι σχεδόν συμμετρικά διαταγμένες στον κάθε όροφο 
και σε όλο το ύψος του κτιρίου, σε διαφορετική περίπτωση θα σημειώνεται η διάταξη 
σαν μη κανονική. Σημειώνεται ότι εάν ένας όροφος του κτιρίου έχει χαρακτηρισθεί 
σαν μαλακός όροφος, λόγω ανυπαρξίας τοιχοπληρώσεων (Pilοtis), δε θα πρέπει για 
τον ίδιο λόγο να σημειώνεται και σαν ανυπαρξία η μη κανονική διάταξη της 
τοιχοπλήρωσης.  
36. Μεγάλο Ύψος: Σημειώνεται με Χ εάν το κτίριο έχει μεγάλο ύψος. Κατασκευές από 
φέρουσα τοιχοποιία ή από προκατασκευασμένα στοιχεία θεωρούνται ότι έχουν 
μεγάλο ύψος όταν είναι άνω των δύο ορόφων. Κτίρια με Φ.Ο. από οπλισμένο 
σκυρόδεμα θεωρούνται ότι έχουν μεγάλο ύψος όταν υπερβαίνουν τους πέντε 
ορόφους.  
37. Μη Κανονικότητα καθ’ ύψος: Σημειώνεται με Χ η ύπαρξη μη κανονικότητας του 
κτιρίου καθ’ ύψος. Μη κανονικό καθ’ ύψος θεωρείται ένα κτίριο όταν παρουσιάζει 
εσοχές ή «πύργους» ( δηλαδή ορόφους με εμβαδόν κάτοψης μικρότερο του 70% του 
εμβαδού των υπολοίπων ορόφων).  Οι απολήξεις των κλιμακοστασίων και τα δώματα 
δεν λαμβάνονται υπόψη. Επίσης, κτίρια που λόγω επικλινούς εδάφους 
παρουσιάζουν  μεταξύ χαμηλότερης και υψηλότερης πλευράς, διαφορά ύψους 
πλέον του ενός ορόφου, εφόσον ο όροφος αυτός δεν είναι εγκιβωτισμένος.  
38 Οριζόντια μη κανονικότητα: Σημειώνεται με Χ η ύπαρξη οριζόντιας μη 
κανονικότητας του σχήματος του κτιρίου στην κάτοψη. Ως μη κανονικά κτίρια κατά 
την οριζόντια έννοια θεωρούνται κτίρια όπως τα αναφερόμενα ενδεικτικά 
παρακάτω:  
• Κτίρια των οποίων οι εξωτερικές πλευρές τέμνονται υπό οξείες γωνίες.  
• Κτίρια με πολύπλοκο σχήμα όπως L, E, Π, Τ και με μεγάλο μήκος πτερύγων.  
• Κτίρια στα οποία η ευθεία που συνδέει δύο σημεία του σχήματος μπορεί να τμήσει 
την περίμετρο.  
• Κτίρια με μεγάλο μήκος σε σχέση με το πλάτος τους. Υπενθυμίζεται ότι ο ΕΑΚ 2000 
συνιστά αποφυγή κατόψεων με λόγο πλευρών μεγαλύτερο του 4. Επισημαίνεται ότι 
το κριτήριο αυτό αφορά το περίγραμμα της κάτοψης του κτιρίου.  
39. Ενδεχόμενο στρέψης: Σημειώνεται με Χ στην περίπτωση όπου υπάρχει 
ενδεχόμενο σημαντικής στρεπτικής παραμόρφωσης του κτιρίου λόγω σημαντικών 
εκκεντροτήτων στο φέροντα οργανισμό. Το ενδεχόμενο έντονης στρεπτικής 
παραμόρφωσης του κτιρίου υπάρχει όταν η διάταξη των κατακόρυφων φερόντων 
στοιχείων (υποστυλωμάτων ή/ και τοιχωμάτων) είναι ασύμμετρη. Υπενθυμίζεται ότι 
ο ΕΑΚ 2000 συνιστά συμμετρική διάταξη των πιο άκαμπτων κατακόρυφων στοιχείων 
κοντά στην περίμετρο ή όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, με τη διάταξη τοιχωμάτων 
παράλληλα και κοντά σε τρεις τουλάχιστον πλευρές της περιμέτρου. Επισημαίνεται 
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ότι το κριτήριο αυτό αφορά τα κατακόρυφα φέροντα στοιχεία και τον τρόπο διάταξής 
τους.  
40. Κοντά υποστυλώματα: Σημειώνεται με Χ η ύπαρξη σημαντικού αριθμού «θέσει» 
κοντών υποστυλωμάτων στο κτίριο. Το πρόβλημα εμφανίζεται σε κατασκευές από 
σκυρόδεμα και αφορά υποστυλώματα που έχουν σχεδιασθεί να λειτουργούν σε όλο 
τους το μήκος (ύψος ορόφου), αλλά λόγω μετέπειτα προσθήκης δοκών σε κάποιο 
ύψος, ή μερικού ύψους τοιχοπληρώσεων μεταξύ των υποστυλωμάτων ή 
τοιχοπλήρωσης από τη μία πλευρά υποστυλώματος, έχουν ενεργό μήκος σημαντικά 
μικρότερο από το πλήρες. Ως συνηθέστερα παραδείγματα μπορούν να αναφερθούν 
όροφοι με φεγγίτες σε όλο το μήκος του ανοίγματος ή κτίρια στάθμευσης 
αυτοκινήτων με τοιχοπληρώσεις προστασίας ύψους 1 έως 1,5 m. [6], [8] 

 
Σχήμα 2.9: Δελτίο προσεισμικού ελέγχου κτιρίων, 1η σελίδα (ΟΑΣΠ). 
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Σχήμα 2.10: Δελτίο προσεισμικού ελέγχου κτιρίων, 2η σελίδα (ΟΑΣΠ). 
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2.3.3 Βαθμολογία από ΤΟΕ κατά ΟΑΣΠ 

Όπως ήδη αναφέρθηκε στόχος του πρωτοβάθμιου  προσεισμικού ελέγχου αποτελεί 
μια πρώτη (ποιοτική) εκτίμηση του βαθμού τρωτότητας της κατασκευής σαν σύνολο. 
Η εκτίμηση αυτή γίνεται μέσα από μια χονδροειδή ποσοτικοποίηση ορισμένων 
παραμέτρων σεισμικής τρωτότητας για την οποία χρησιμοποιείται κατάλληλα 
διαμορφωμένο έντυπο (Σχήματα 2.9 και 2.10). Η μέσω της διαδικασίας αυτής 
βαθμολόγηση της σεισμικής ικανότητας λαμβάνει υπόψη της, αφενός μεν την 
αναμενόμενη εδαφική κίνηση, η οποία συσχετίζεται με τις ζώνες σεισμικής 
επικινδυνότητας κατά ΕΑΚ 2000, αφετέρου τους κυριότερους συντελεστές δομικής 
τρωτότητας. Από το δομικό τύπο του κτιρίου προκύπτει η Αρχική Βαθμολογία 
Σεισμικού Κινδύνου (ΑΒΣΚ), ανάλογα με το αρχικά εκτιμώμενο επίπεδο σεισμικής 
ικανότητας της κατασκευής. Για παράδειγμα, ένα κτίριο με φέροντα οργανισμό από 
οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχει σχεδιαστεί με τους κανονισμούς ΝΕΚΟΣ και ΝΕΑΚ, 
δηλαδή ανήκει στην κατηγορία ΟΣγ, λαμβάνει ΑΒΣΚ = 8. Στο έντυπο του ΟΑΣΠ 
υπάρχουν 13 κατηγορίες δομικού τύπου κτιρίων. Για την κατάταξη σε κάποια 
κατηγορία απαιτούνται η γνώση του υλικού κατασκευής (οπλισμένο σκυρόδεμα, 
φέρουσα τοιχοποιία κ.α.), το είδος της κατασκευής (συμβατική, προκατασκευή) και 
τέλος το ισχύον κατά τη φάση μελέτης κανονιστικό πλαίσιο σχεδιασμού. Στη συνέχεια 
λαμβάνεται υπόψη η ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας της περιοχής που βρίσκεται το 
κτίριο, καθώς και 3 βασικά δομικά χαρακτηριστικά του κτιρίου, που είναι η ύπαρξη 
pilotis ή/και κοντών υποστυλωμάτων και η κανονική διάταξη της τοιχοπλήρωσης   και 
προκύπτει η Βασική Βαθμολογία Σεισμικού Κινδύνου (ΒΒΣΚ). Η Βασική Βαθμολογία 
Σεισμικού Κινδύνου εκφράζει πέρα από την τρωτότητα της κατασκευής και την 
επικινδυνότητα της περιοχής, αφού εξαρτάται και από τη ζώνη σεισμικής 
επικινδυνότητας. Στη διαμόρφωση της τελική Δομικής Βαθμολογίας (ΔΒ) 
λαμβάνονται υπόψη επιπλέον δομικά χαρακτηριστικά, τα οποία επηρεάζουν τη 
σεισμική τρωτότητα της κατασκευής. Η συμμετοχή τους ποσοτικοποιείται με τους 
Τροποποιητικούς Συντελεστές Συμπεριφοράς (ΤΣΣ) με τιμές ανάλογες του βαθμού 
επιρροής τους. Συγκεκριμένα λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω χαρακτηριστικά, τα 
οποία αναλύθηκαν και στην προηγούμενη ενότητα: 

 Η χρήση ή μη αντισεισμικού κανονισμού. 

 Προηγούμενες σεισμικές επιβαρύνσεις. 

 Υπάρχουσες κακοτεχνίες. 

 Ενδεχόμενο κρούσης με γειτονικά κτίρια. 

 Μεγάλο ύψος. 

 Μη κανονικότητα καθ’ ύψος. 

 Οριζόντια μη κανονικότητα. 

 Ενδεχόμενο στρέψης. 

 Εδαφικές συνθήκες περιοχής. 

Σε αυτό το σημείο θα γίνει αναφορά σε 2 επιλογές του ερωτηματολογίου που 
συνεισφέρουν στην τελική βαθμολογία, το δείκτη λειτουργίας και το δείκτη αριθμού 
προσώπων. Ο δείκτης λειτουργίας εφαρμόζεται για κάθε κτίριο με έμφαση στις 
σχολικές μονάδες. Ορίζεται, για την περίπτωση ενός σχολείου, ως ο λόγος του 
συνολικού αριθμού των ωρών που λειτουργεί η σχολική μονάδα σε ένα έτος προς το 
σύνολο των ωρών του έτους. Οι τιμές του δείκτη λειτουργίας δίνονται από πίνακες, 
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όπου περιλαμβάνονται αρκετοί τύποι κτιρίων. Η συνεισφορά του δείκτη λειτουργίας 
είναι θετική στη δομική βαθμολογία, αφού λόγω της μη συνεχούς λειτουργίας των 
κτιριακών μονάδων, μειώνεται και η πιθανότητα απώλειας ζωής σε περίπτωση 
σεισμού. Ο δείκτης αριθμού προσώπων εκφράζει τον αριθμό των χρηστών του 
κτιρίου με την επίδρασή του είναι αρνητική στην τελική βαθμολογία, όσο αυξάνεται 
και ο αριθμός των χρηστών. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι βαθμολογίες που υιοθέτησε ο ΟΑΣΠ το 2012, για την 
εκτίμηση της δομικής βαθμολογίας. Επισημαίνεται ότι σε παλαιότερες βαθμολογίες 
του ΟΑΣΠ, υπήρχε ενδεχόμενο να προκύψει αρνητική βαθμολογία, κάτι που 
διορθώθηκε με αυτές τις βαθμολογίες. Επίσης, σε παλαιότερες εκδόσεις υπήρχε 
διαφορετική κατάταξη των δομικών τύπων (17 κατηγορίες), ενώ κάποια στοιχεία 
σεισμικής τρωτότητας ήταν διαφορετικά (για παράδειγμα υπήρχε το στοιχείο 
«βαριές επικαλύψεις»). 

 
Σχήμα 2.11: Δομικός τύπος κτιρίων (ΟΑΣΠ). 
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Σχήμα 2.10: Αρχική Βαθμολογία και Βασική Βαθμολογία (ΟΑΣΠ) 

 
Σχήμα 2.12: Δομικές βαθμολογίες και τροποποιητικοί συντελεστές (ΟΑΣΠ). 

2.4 Νέα Ζηλανδία – Μέθοδοι NZSEE 

Στη Νέα Ζηλανδία έχουν αναπτυχθεί από τη NZSEE (New Zealand Society for 
Earthquake Engineering) δύο μέθοδοι αποτίμησης της σεισμικής ικανότητας των 
υφιστάμενων κατασκευών. Η πρώτη είναι η Μέθοδος Ταχείας Αποτίμησης (Rapid 
Evaluation) και η δεύτερη η Μέθοδος Αρχικής Αποτίμησης (Initial Evaluation Process). 

2.4.1 Μέθοδος Ταχείας Αποτίμησης (Rapid Evaluation) 

Η μέθοδος αυτή βασίζεται στο εγχειρίδιο FEMA 154, που αναλύθηκε παραπάνω, 
προσαρμοσμένη στα δεδομένα της χώρας. Διαφοροποιείται κυρίως ως προς την 
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τυπολογία των κτιρίων καθώς και ως προς τη θετική ή αρνητική βαθμολογία κάθε 
επιμέρους χαρακτηριστικού. Η απαίτηση για λεπτομερέστερη διερεύνηση προκύπτει 
ως συνάρτηση της τελικής δομικής βαθμολογίας και της συνολικής επιφάνειας της 
κατασκευής. Όσο πιο μικρή είναι επιφάνεια του κτιρίου και η δομική βαθμολογία, 
τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να αποκλειστεί της απαίτησης για περαιτέρω 
διερεύνηση (Σχήμα 2.13). Επισημαίνεται ότι σε αντίθεση με το εγχειρίδιο FEMA 154 
και τη μέθοδο του ΟΑΣΠ όσο πιο μικρή είναι η δομική βαθμολογία τόσο καλύτερη 
θεωρείται η σεισμική συμπεριφορά της κατασκευής. 

 
Σχήμα 2.13: Γράφημα στο πλαίσιο της μεθόδου ταχείας αποτίμησης της Νέας 

Ζηλανδίας, όπου εμφανίζεται η απαίτηση για λεπτομερή ανάλυση σε συνάρτηση με 
τη δομική βαθμολογία και την επιφάνεια του κτιρίου. 

2.4.2 Μέθοδος Αρχικής Αποτίμησης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα (Initial 
Evaluation Process – IEP) 

Για κάθε κτίριο υπολογίζεται ένας Βαθμός Δομικής Συμπεριφοράς (Structural 
Performance Score, SPS). Ο ΒΔΣ είναι η εκτιμώμενη δομική συμπεριφορά του κτιρίου 
έχοντας λάβει υπόψη όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, συγκρινόμενη με τις 
απαιτήσεις για ένα νέο κτίριο, εκφρασμένη σαν ένα ποσοστό. Για τον υπολογισμό του 
ΒΔΣ υπάρχουν ενδιάμεσα βήματα, τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω: 

1. Υπολογισμός με απλές σχέσεις του βασικού ποσοστού σεισμικής ικανότητας 
επί της πρότυπης συμπεριφοράς ενός νέου κτιρίου (%NBS)b (baseline 
percentage new building standard) για τη διαμήκη και εγκάρσια διεύθυνση. Ο 
συντελεστής αυτός εκφράζει την εκτιμώμενη σεισμική ικανότητα του κτιρίου  
λαμβάνοντας υπόψη την πλαστιμότητα, τη σεισμική ζώνη και την κατηγορία 
του κτιρίου ανάλογα με τη χρήση του. 

2. Προσδιορισμός του λόγου επιτελεστικότητας PAR (Performance Achievement 
Ratio) για τη διαμήκη και εγκάρσια διεύθυνση. Στον προσδιορισμό αυτού του 
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συντελεστή λαμβάνονται υπόψη πιθανά στοιχεία τρωτότητας της 
κατασκευής, όπως είναι η  μη κανονικότητα σε κάτοψη και καθ’ ύψος, τα 
κοντά υποστυλώματα, η πιθανότητα κρούσης με γειτονικά κτίρια και τέλος το 
ενδεχόμενο καθίζησης και ρευστοποίησης του εδάφους. Για τον 
προσδιορισμό των παραμέτρων αυτών, η μέθοδος απαιτεί τη γνώση των 
συνολικών διαστάσεων της κατασκευής αλλά και των επιμέρους δομικών 
μελών της, καθώς και τη διάταξή τους σε κάτοψη. 

3. Υπολογισμός του βαθμού δομικής συμπεριφοράς SPS (Structural Performance 
Score). Ο ΒΔΣ προκύπτει ως το γινόμενο του βασικού ποσοστού επί της 
πρότυπης συμπεριφοράς ενός νέου κτιρίου και του λόγου επιτελεστικότητας. 
Με βάση όσα αναλύθηκαν παραπάνω  με τον πρώτο συντελεστή λαμβάνεται 
υπόψη η ιδανική σεισμική συμπεριφορά του κτιρίου της αυτής 
πλαστιμότητας, σεισμικής ζώνης και κατηγορίας, ενώ με το δεύτερο 
συντελεστή λαμβάνονται υπόψη όλα τα ενδεχόμενα χαρακτηριστικά 
τρωτότητας της κατασκευής.  

4. Έλεγχος της βαθμολογίας. Αν η βαθμολογία που προκύπτει είναι μικρότερη  ή 
ίση του 33 τότε θεωρείται ότι το κτίριο στερείται ασφάλειας έναντι σεισμού 
στο πλαίσιο του κανονισμού (Building Act), επομένως απαιτείται 
λεπτομερέστερος έλεγχος. Αν η βαθμολογία είναι μεγαλύτερη του 33 τότε το 
κτίριο θεωρείται ασφαλές. 

5. Βαθμολόγηση του κτιρίου από A+ ως Ε ανάλογα με το δομική βαθμολογία. 

2.5 Ιαπωνική μέθοδος αποτίμησης κτιρίων οπλισμένου 
σκυροδέματος 

Στην Ιαπωνία, έπειτα από το σεισμό του Tokachioki το 1968 οπότε και 
παρατηρήθηκαν σημαντικές βλάβες σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα, 
αναπτύχθηκαν πολλές μέθοδοι για την αποτίμηση των υφιστάμενων κατασκευών 
από οπλισμένο σκυρόδεμα. Υπό την εποπτεία του αρμόδιου υπουργείου 
κατασκευών συντάχθηκε το 1977 ένα ενοποιημένο πρότυπο για τη σεισμική 
αποτίμηση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με μικρό ως μέσο αριθμό 
ορόφων.  

Εκτός από την ικανότητα της κατασκευής να παραλαμβάνει κατακόρυφα φορτία, 
λαμβάνεται υπόψη η ικανότητα παραμόρφωσης, το στατικό σύστημα, οι εδαφικές 
συνθήκες, η αλληλεπίδραση εδάφους κατασκευής, η ηλικία του κτιρίου και τις 
σεισμικές επιβαρύνσεις που έχει δεχθεί. Η αποτίμηση βασίζεται στη σύγκριση της 
ελαστικής σεισμικής τέμνουσας ορόφου μέσω του δείκτη Is, με την αντίστοιχη αντοχή 
ορόφου μέσω του δείκτη σεισμικής αξιολόγησης Iso. Η σύγκριση γίνεται σε κάθε 
όροφο, για κάθε διεύθυνση, τόσο για τα δομικά όσο και για τα μη δομικά στοιχεία. 
Τα κτίρια τα οποία έχουν δείκτη Is ίσο ή μεγαλύτερο από την τιμή του δείκτη Iso 
θεωρούνται ότι διαθέτουν επαρκή σεισμική αντοχή σε περίπτωση σεισμού 
σημαντικού μεγέθους. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι το κτίριο έχει αβέβαιη 
σεισμική συμπεριφορά σε μια υποθετική σεισμική δράση. 

Ο σεισμικός δείκτης Is υπολογίζεται από μια απλοποιημένη σχέση που περιλαμβάνει 
3 παραμέτρους. Αρχικά υπολογίζεται ο βασικός σεισμικός επιμέρους δείκτης που 
σχετίζεται με τη συμπεριφορά του κτιρίου. Η κρίσιμη αντοχή και η πλαστιμότητα των 
μελών, ο μηχανισμός κατάρρευσης καθώς και ο συνολικός αριθμός ορόφων 
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συνυπολογίζονται για την εκτίμησή του. Οι εξισώσεις που τον περιγράφουν μπορούν 
να εφαρμοστούν σε κτίρια με ή χωρίς κοντά υποστυλώματα, προϋποθέτουν όμως τη 
γνώση κάποιων στοιχείων του κτιρίου όπως των διαστάσεων των επιμέρους δομικών 
μελών, αλλά και των συνολικών διαστάσεων της κατασκευής και το βάρος της. Στη 
συνέχεια υπολογίζεται ο επιμέρους δείκτης SD ο οποίος εκτιμά την επίδραση της μη 
κανονικής κατανομής της ακαμψίας ή της μάζας και ο δείκτης Τ που λαμβάνει υπόψη 
τις φθορές και τη γενικότερη κατάσταση του κτιρίου.  Τέλος, ο συντελεστής εκτίμησης 
της σεισμικής συμπεριφοράς Iso υπολογίζεται από μία επίσης απλοποιημένη σχέση 
και δίνεται ως το γινόμενο 4 παραγόντων, του βασικού δείκτη αξιολόγησης της 
σεισμικής συμπεριφοράς της κατασκευής, του δείκτη ζώνης, του δείκτη εδάφους και 
τέλος του δείκτη σπουδαιότητας του κτιρίου. Παρακάτω παρατίθενται οι τύποι 
υπολογισμού του σεισμικού δείκτη Is και του συντελεστή εκτίμησης της σεισμική 
συμπεριφοράς Isο. [7] 

𝐼𝑠 = 𝐸𝑜 ×  𝑆𝐷  × 𝑇  (2.1) 

όπου 
Εο: βασικός δομικός δείκτης σεισμικής ικανότητας που προκύπτει από το   γινόμενο 
του δείκτη αντοχής C, του δείκτη πλαστιμότητας F και του συντελεστή ορόφου φ.  

𝐸𝑜 = 𝜑 × 𝐶 × 𝐹 (2.2) 

SD : επιμέρους σεισμικός δείκτης που λαμβάνει υπόψη τη δομική μορφολογία του 
κτιρίου (κανονικότητα σχήματος, κατανομή ακαμψίας και μάζας) 
Τ: επιμέρους σεισμικός δείκτης που λαμβάνει υπόψη τις φθορές και τη γενικότερη 
κατάσταση του κτιρίου. Υπολογίζεται με επί τόπου αυτοψία. 

𝐼𝑠𝑜 =  𝐸𝑠  × 𝑍 × 𝐺 × 𝑈 (2.3) 

όπου  
Εs : βασικός δείκτης αξιολόγησης της σεισμικής συμπεριφοράς (Εs =0,8 για το  
πρώτο επίπεδο διαδικασίας του ελέγχου και Εs =0,6 για το δεύτερο και τρίτο  
επίπεδο)  
Ζ : δείκτης ζώνης σεισμικής επικινδυνότητας 
G : δείκτης εδάφους που λαμβάνει υπόψη την επίδραση των εδαφικών συνθηκών  
U : δείκτης για τη σπουδαιότητα του κτιρίου. 
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 ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

3.1 Εισαγωγή 

Στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι η παρουσίαση της διαδικασίας που ακολουθείται 
σε διάφορες χώρες του κόσμου για τον έλεγχο των κατασκευών μετά από ένα σεισμό. 
Θα εξεταστούν τα έντυπα μετασεισμικού ελέγχου  που χρησιμοποιούνται σε κάποιες 
χώρες, η λογική και η φιλοσοφία τους και όχι ζητήματα οργάνωσης και σχεδιασμού 
των ενεργειών μετά από ένα σεισμό (π.χ. κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων, 
επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης). Συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν τα έντυπα 
ταχείας αυτοψίας από την Ελλάδα και τις ΗΠΑ, το δελτίο πρωτοβάθμιου ελέγχου από 
την Ιταλία, καθώς και δύο μεθοδολογίες οι οποίες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του 
μετασεισμικού ελέγχου με αλγοριθμικό τρόπο, γεγονός που τις καθιστά και ικανές να 
προγραμματιστούν σε Η/Υ. Επίσης,  θα παρουσιαστεί και ένα έντυπο καταγραφής και 
αποτίμησης βλαβών από την Ιαπωνία για κτίρια οπλισμένου σκυροδέματος, το οποίο 
αντιστοιχεί στο δεύτερο επίπεδο μετασεισμικού ελέγχου της χώρας. 

Ο μετασεισμικός έλεγχος διαφέρει από χώρα σε χώρα τόσο σε ό,τι αφορά τη 
διενέργεια των αυτοψιών όσο και σε ζητήματα οργάνωσης. Σε γενικές γραμμές, 
όμως, πραγματοποιείται, όπως θα φανεί και στη συνέχεια του κεφαλαίου σε 
περισσότερα από ένα στάδιο. Στο πρώτο στάδιο πρωταρχικός στόχος είναι ο 
διαχωρισμός των κτιρίων σε ασφαλή και μη ασφαλή, ώστε να μην υπάρξουν 
απώλειες ανθρώπινων ζωών ή τραυματισμοί λόγω καταρρεύσεων κτιρίων, πτώσης 
αντικειμένων από κτίρια ή άλλων κινδύνων που μπορεί να υπάρχουν. Οι πρώτοι 
αυτοί έλεγχοι διεξάγονται πολύ σύντομα από την εκδήλωση του σεισμού, υπό την 
πίεση χρόνου και κάτω από αντίξοες συνθήκες, αφού είναι πιθανό να σημειώνονται 
και μετασεισμοί. Τα αποτελέσματα των αρχικών ελέγχων επομένως μπορεί να μην 
είναι αξιόπιστα, αφού το επιτελείο των μηχανικών ενδέχεται να μην έχει εύκολη 
πρόσβαση σε όλα τα απαιτούμενα σημεία του κτιρίου που πρέπει να ελεγχθούν, ενώ 
μπορεί να προβαίνει και λόγω των συνθηκών σε συντηρητική αξιολόγηση των 
δεδομένων.  Για αυτό το λόγο απαιτείται αναθεώρηση των αρχικών εκτιμήσεων με 
επανέλεγχο κυρίως των κατασκευών που κρίθηκαν ως μη ασφαλείς, αυτή τη φορά με 
μεγαλύτερη λεπτομέρεια. 

3.2  Γενικά ζητήματα 

3.2.1 Ιδιαιτερότητες μετασεισμικού ελέγχου 

Ο μετασεισμικός έλεγχος διενεργείται από συνεργεία μηχανικών με στόχο την 
κατάταξη των κτιρίων σε κατάλληλα και ακατάλληλα για χρήση, ανάλογα με το 
κίνδυνο που αυτά εγκυμονούν για τους χρήστες. Ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος για την 
ασφάλεια των χρηστών του κτιρίου προέρχεται από ενδεχόμενη μερική ή και ολική 
κατάρρευση εξαιτίας ενός μετασεισμού. Ο μετασεισμικός έλεγχος κατά αυτή την 
έννοια αποτελεί ένα πρόβλημα  εκτίμησης της απομένουσας φέρουσας ικανότητας, 
της  πλαστιμότητας και της ακαμψίας μιας κατασκευής και λήψης απόφασης κατά 
πόσον αυτές είναι αρκετές κάτω από το σεισμικό κίνδυνο της περιοχής για ασφαλή 
χρήση του κτιρίου.  
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Για την επίλυση αυτού του προβλήματος, υπό κανονικές συνθήκες, απαιτείται η 
γνώση της γεωμετρίας του φορέα, της ποιότητας των υλικών, των ειδικών 
κατασκευαστικών λεπτομερειών σε κρίσιμα σημεία, της ποιότητας του εδάφους 
θεμελίωσης, καθώς και  η λεπτομερής εξέταση των βλαβών των δομικών στοιχείων, 
που προέκυψαν από το σεισμό. Επίσης, απαιτείται η γνώση των κατακόρυφων 
φορτίων και το επίπεδο σεισμικού κινδύνου που ορίζει ο κανονισμός. Στη συνέχεια, 
με δεδομένα αυτά τα στοιχεία απαιτούνται εκτεταμένοι υπολογισμοί για τον 
προσδιορισμό της απομένουσας ακαμψίας, φέρουσας ικανότητας και πλαστιμότητας 
της κατασκευής και κατά πόσο αυτές επαρκούν.  Όλη αυτή η διαδικασία, όμως, 
απαιτεί πολύ χρόνο και ιδιαίτερα εξειδικευμένα συνεργεία με αποτέλεσμα η 
εφαρμογή της να είναι ανέφικτη και μη ρεαλιστική για το μαζικό έλεγχο των κτιρίων 
μιας περιοχής που επλήγη από ένα σεισμό. 

Η ιδιαιτερότητα επομένως των μετασεισμικών ελέγχων  έγκειται στο γεγονός ότι ο 
μηχανικός δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα υπολογιστικά μέσα που διαθέτει για την 
ποσοτική αποτίμηση της κατασκευής, καθώς ο αριθμός των κτιρίων που πρέπει να 
ελεγχθούν είναι πολύ μεγάλος. Κατά συνέπεια είναι υποχρεωμένος, λόγω των 
περιστάσεων κάτω από τις οποίες διενεργούνται οι έλεγχοι, να προβεί σε ποιοτικές 
εκτιμήσεις και να πάρει αποφάσεις στηριζόμενος μόνο στην οπτική παρατήρηση των 
βλαβών και με γνώμονα τις γνώσεις και την εμπειρία του. Αυτό είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό  γιατί σημαίνει ότι οι εκτιμήσεις εμπεριέχουν έντονα το στοιχείο της 
υποκειμενικότητας. 

3.2.2 Δομή εντύπων για τη διεξαγωγή των μετασεισμικών ελέγχων 

Τα έντυπα που χρησιμοποιούνται για το μετασεισμικό έλεγχο διαφέρουν τόσο από 
χώρα σε χώρα όσο και στην ίδια χώρα, εφόσον αναφέρονται σε διαφορετικό επίπεδο 
μετασεισμικού ελέγχου. Ωστόσο, εύκολα παρατηρεί κανείς πολλές ομοιότητες στη 
δομή αυτών των εντύπων. Στο σημείο αυτό θα γίνει προσπάθεια για την αποτύπωση 
της δομής τους, με σκοπό να γίνει και μια κατηγοριοποίηση των στοιχείων που 
εξετάζονται συνολικά στο μετασεισμικό έλεγχο. Η περιγραφή είναι ενδεικτική καθώς 
πιο αναλυτικά θα παρουσιαστεί το περιεχόμενο των δελτίων στις επόμενες ενότητες 
του κεφαλαίου.  

Σε όλα τα έντυπα καταγράφονται στοιχεία τα οποία μπορούν να θεωρηθούν ως η 
ταυτότητα του κτιρίου.  Τα στοιχεία που καταγράφονται σε αυτό το σημείο είναι σε 
γενικές γραμμές: 

 Η διεύθυνση του κτιρίου. 

 Η πόλη, η περιφέρεια, ο δήμος, όπου βρίσκεται το κτίριο. 

 Ο ιδιοκτήτης του κτιρίου, ο φερόμενος διαχειριστής ή όποιο άλλο άτομο 
σχετίζεται με το κτίριο και ήρθε σε επαφή με την ομάδα των μηχανικών. 

 Η θέση του κτιρίου στο οικοδομικό τετράγωνο. 

Επίσης συμπληρώνονται στοιχεία που στόχο έχουν την περιγραφή του κτιρίου όπως: 

 Ο αριθμός των ορόφων και των διαμερισμάτων. 

 Εκτίμηση για το εμβαδό του ορόφου καθώς και το ύψος του ορόφου. 

 Η ύπαρξη ή όχι υπογείου. 

 Το έτος κατασκευής. 
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 Παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στη συμπεριφορά της κατασκευής σε 
σεισμό π.χ. ύπαρξη μαλακού ορόφου, ακανονικότητες. 

 Το είδος του φέροντος οργανισμού π.χ. πλαισιακός φορέας από οπλισμένο 
σκυρόδεμα. 

 Χρήση του κτιρίου π.χ. κατοικία, σχολείο, επαγγελματικός χώρος κλπ. 

 Αριθμός χρηστών. 

Η τελική απόφαση για την καταλληλότητα χρήσης του κτιρίου γίνεται αφού 
εντοπισθούν οι βλάβες στο κτίριο αλλά και πιθανοί κίνδυνοι εντός και εκτός του 
κτιρίου και αξιολογηθεί ο κίνδυνος που αυτοί εγκυμονούν για τους χρήστες του 
κτιρίου. Σε κάποια έντυπα γίνεται αναλυτική καταγραφή των βλαβών ακόμα και από 
το πρωτοβάθμιο επίπεδο του μετασεισμικού ελέγχου, όπως στην Ιταλία. Αντίθετα 
στην Ελλάδα δε γίνεται καταγραφή των βλαβών ούτε στον πρωτοβάθμιο αλλά ούτε 
και στο δευτεροβάθμιο έλεγχο και κατά συνέπεια δεν υπάρχει τέτοια ενότητα στο 
έντυπο ελέγχου. Γενικά στην ενότητα εκτίμησης της βλάβης στα δελτία ελέγχου 
συμπληρώνονται οι βλάβες που παρατηρούνται στα φέροντα και μη φέροντα 
στοιχεία της κατασκευής αλλά και πιθανοί κίνδυνοι από πτώση αντικειμένων. Επίσης 
μπορεί να καταγράφεται και η κατάσταση του εδάφους που ενδεχομένως να 
εγκυμονεί κινδύνους για το κτίριο και τους χρήστες π.χ. ρευστοποίηση, 
κατολισθήσεις. 

Αφού συμπληρωθούν όλα τα παραπάνω στοιχεία και αξιολογηθούν τότε η ομάδα 
μηχανικών λαμβάνει την απόφαση για την καταλληλότητα της κατασκευής για χρήση. 
Η ενότητα αυτή υπάρχει σε όλα τα έντυπα και συνοψίζει το αποτέλεσμα της 
αυτοψίας, ανάλογα και με το είδος του ελέγχου. Σε αυτό το σημείο καταγράφονται 
και πιθανά μέτρα που απαιτούνται π.χ. προσωρινές υποστυλώσεις, κατεδαφίσεις και 
πιθανές επισκευές. Επίσης καταγράφεται αν ο έλεγχος έγινε εξωτερικά ή και 
εσωτερικά του κτιρίου. Τέλος σε όλα τα έντυπα ελέγχου υπάρχει ο απαιτούμενος 
χώρος ώστε να καταγραφούν τα στοιχεία της ομάδας που πραγματοποίησε τον 
έλεγχο καθώς και πιθανές παρατηρήσεις που έχουν να κάνουν. 

3.2.3 Αποτελέσματα – στόχοι μετασεισμικού ελέγχου 

Πρωταρχικός στόχος της διαδικασίας αυτοψιών μετά από ένα καταστροφικό σεισμό 
είναι η μείωση της πιθανότητας θανάτου ή τραυματισμού πολιτών που τις 
χρησιμοποιούν. Αυτός ο κίνδυνος πηγάζει κατά κύριο λόγο από την πιθανότητα 
μερικής ή ολικής κατάρρευσης ενός κτιρίου λόγω μετασεισμού ή εξαιτίας πτώσης 
αντικειμένων. Ένας άλλος πολύ σημαντικός στόχος είναι η προστασία του δομικού 
πλούτου της χώρας. Λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα υποστήριξης και άρσης των 
επικινδυνοτήτων μπορούν να αποφευχθούν καταρρεύσεις ή άλλες συνθήκες ικανές 
να προκαλέσουν θανάτους ή τραυματισμούς, ενώ ταυτόχρονα προστατεύεται και το 
κτίριο έναντι μελλοντικών μετασεισμών. Για αυτό το λόγο τα δελτία ελέγχου 
εστιάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτούς τους δύο παράγοντες και κυρίως στην 
προστασία της ανθρώπινης ζωής. 

Επίσης, μέσω των στοιχείων που συγκεντρώνονται από το μετασεισμικό έλεγχο 
επιτυγχάνεται καλύτερος συντονισμός των φορέων της Πολιτείας για την 
αντιμετώπιση των έκτακτων καταστάσεων που προκύπτουν εξαιτίας της εκδήλωσης 
του σεισμικού φαινομένου. Μετά από ένα σεισμό και λόγω των μετασεισμών οι 
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κάτοικοι φοβούνται να επιστρέψουν στα σπίτια τους ακόμη και στην περίπτωση που 
αυτά δεν έχουν υποστεί βλάβες. Μέσα από τον αξιόπιστο χαρακτηρισμό των 
κατασκευών  ξεκινά η βαθμιαία αποκατάσταση του ρυθμού ζωής, της παραγωγής και 
της οικονομικής δραστηριότητας στην πληγείσα περιοχή. Στη διευκόλυνση της 
διαδικασίας αποκατάστασης συμβάλλει και η συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με τον 
αριθμό των ατόμων που χρειάζονται προσωρινή στέγαση. Ταυτόχρονα, με την 
καταγραφή των κινδύνων και το χαρακτηρισμό των κτιρίων, πραγματοποιούνται  οι 
επισκευές και οι ενισχύσεις των κατασκευών με την πρέπουσα προτεραιότητα, ενώ 
γίνεται και μια πρώτη εκτίμηση της οικονομικής ζημιάς που προκάλεσε ο σεισμός.  

Τέλος, από την επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων μπορούν να εξαχθούν και 
συμπεράσματα για τη συμπεριφορά των κατασκευών σε σεισμό. Τα αποτελέσματα 
είναι χρήσιμα για την αξιολόγηση του τρόπου δόμησης και των παραγόντων που τον 
επηρεάζουν.  

3.3 Μετασεισμικός έλεγχος στην Ελλάδα 

3.3.1 Εισαγωγικά στοιχεία 

Μετά την εκδήλωση των σεισμικών φαινομένων και εφόσον υπάρχουν πληροφορίες 
για βλάβες σε κτίρια γίνεται εφαρμογή του εθνικού σχεδίου της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμικών 
φαινομένων. Στο σχέδιο αυτό περιγράφονται οι αρμοδιότητες όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων με στόχο το συντονισμό τους στην άμεση απόκριση, στην 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση 
σεισμών. Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου η Δ.Α.Ε.Φ.Κ (Διεύθυνση Αποκατάστασης 
Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών) έχει την ευθύνη και την αρμοδιότητα σε εθνικό 
επίπεδο για το μετασεισμικό έλεγχο των κτιρίων. 

Η διαδικασία των μετασεισμικών ελέγχων ξεκινά με τη συγκρότηση επιτροπών 
πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ελέγχων κτιρίων μετά το σεισμό. Στη συνέχεια 
διενεργούνται από τα κλιμάκια αυτά οι αυτοψίες και η καταγραφή των πληγέντων 
κτιρίων. Οι αυτοψίες αυτές αποβλέπουν στη διαπίστωση της σοβαρότητας των 
βλαβών που έχουν υποστεί οι κατασκευές. Ένα χαρακτηριστικό των μετασεισμικών 
ελέγχων στην Ελλάδα είναι ότι τόσο στον πρωτοβάθμιο όσο και στο δευτεροβάθμιο 
έλεγχο δε γίνεται η καταγραφή των βλαβών στα δελτία ελέγχου γιατί επιδιώκεται να 
ελεγχθούν όσο το δυνατό περισσότερα κτίρια. Η σωστή αποτύπωση του κτιρίου και 
η αναλυτική καταγραφή των βλαβών γίνεται στο στάδιο της αποκατάστασης και δεν 
εξετάζεται στην παρούσα εργασία. Στο τελικό στάδιο πραγματοποιείται η άρση των 
διαπιστωμένων επικινδυνοτήτων. Δηλαδή, όπου απαιτείται, όπως προέκυψε από τις 
αυτοψίες, γίνονται επεμβάσεις έκτακτης ανάγκης όπως προσωρινές υποστυλώσεις – 
αντιστηρίξεις ή  κατεδαφίσεις επικίνδυνων και ετοιμόρροπων κτισμάτων. 

Συνοπτικά θα μπορούσαν να οριστούν οι εξής στόχοι που ικανοποιούνται μέσω των 
μετασεισμικών ελέγχων στην Ελλάδα: 

 Η ασφάλεια των πολιτών ως άμεση απόρροια της ασφαλούς χρήσης των 
κτιρίων. 

 Ο εντοπισμός επικινδυνοτήτων και άμεση υπόδειξή τους σε Πυροσβεστική, 
ΕΛ.ΑΣ, τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων για να λάβουν μέτρα προστασίας και να 
προβούν στην άρση των επικινδυνοτήτων. 
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 Χωροθέτηση της πληγείσας περιοχής. 

 Η διάσωση δομικού πλούτου της χώρας από ισχυρούς μετασεισμούς. 

 Η συνέχιση της ομαλής λειτουργίας της τοπικής κοινωνίας. 

3.3.2 Πρωτοβάθμιος μετασεισμικός έλεγχος 

Ο πρωτοβάθμιος έλεγχος διενεργείται αμέσως μετά το σεισμό, ενώ ακόμη βρίσκεται 
σε εξέλιξη η σεισμική δραστηριότητα,  προκειμένου να ελεγχθούν τα κτίρια ως προς 
την καταλληλόλητα χρήσης τους. Τα κτίρια χαρακτηρίζονται ως κατοικήσιμα 
(κατάλληλα για χρήση) ή ως μη κατοικήσιμα (προσωρινά ακατάλληλα για χρήση), 
ανάλογα με τις βλάβες που παρουσιάζουν και χρωματίζονται με ουδέτερο χρώμα 
(σύμβολο) προκειμένου να είναι εμφανές ότι ελέγχθηκαν.  

Ο έλεγχος των κτιρίων πραγματοποιείται από διμελείς επιτροπές και γίνεται με 
σάρωση της περιοχής ή μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων ανάλογα με την 
έκταση και τη σοβαρότητα των βλαβών. Τον τρόπο το επιλέγει ο Γενικός Συντονιστής. 
Για κάθε κτίριο συμπληρώνεται δελτίο ταχείας αυτοψίας και ένα αντίγραφό του 
δίνεται στον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή άλλο πρόσωπο που έχει σχέση με το κτίριο. Σε 
ημερήσια βάση συλλέγονται με ευθύνη του Γενικού Συντονιστή τα δελτία αυτοψιών 
από τις επιτροπές, καταγράφονται σε καθορισμένη φόρμα σε ηλεκτρονική και 
χειρόγραφη μορφή και αποστέλλονται στατιστικά στοιχεία στην κεντρική υπηρεσία. 
(Δ.Α.Ε.Φ.Κ). Εκεί καταχωρούνται αυτά τα στοιχεία σε αρχεία  από τους διοικητικούς 
υπαλλήλους ώστε ανά πάσα στιγμή να υπάρχει μία συνολική εικόνα για την πληγείσα 
περιοχή. 

Το δελτίο ταχείας αυτοψίας αποτελείται από μία σελίδα και περιέχει τέσσερις 
ενότητες. Στην πρώτη ενότητα δίνονται στοιχεία για τη θέση του κτιρίου όπως ο 
Δήμος και η διεύθυνσή του. Στη δεύτερη ενότητα δίνονται τα στοιχεία του 
φερόμενου ιδιοκτήτη – διαχειριστή (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο και τηλέφωνο). 
Στην τρίτη ενότητα γίνεται η περιγραφή του κτιρίου. Συγκεκριμένα καταγράφονται ο 
αριθμός των ορόφων και των διαμερισμάτων, το έτος κατασκευής, αν υπάρχει 
υπόγειο, το είδος του φέροντος οργανισμού και η χρήση του κτιρίου. Στην τέταρτη 
ενότητα γίνεται η εκτίμηση καταλληλότητας του κτιρίου για χρήση, αφού 
συμπληρωθεί αν έγινε έλεγχος εξωτερικά μόνο ή και εσωτερικά. Επίσης σε αυτό το 
σημείο επισημαίνεται αν απαιτείται υποστύλωση ή αν παρουσιάζεται κάποια 
επικινδυνότητα. Τέλος, συμπληρώνονται τα στοιχεία του επιτελείου που διενέργησε 
την αυτοψία. 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως μέσω του πρωτοβάθμιου μετασεισμικού 
ελέγχου τα κτίρια χαρακτηρίζονται ως κατοικήσιμα ή ως μη κατοικήσιμα. Τα κτίρια 
που δεν έχουν βλάβες ή έχουν ελαφρές βλάβες χωρίς όμως να έχει μειωθεί η 
αντισεισμική τους ικανότητα χαρακτηρίζονται ως κατοικήσιμα. Από την άλλη ως μη 
κατοικήσιμα χαρακτηρίζονται τα κτίρια που: 

α) Έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες και υπάρχει πιθανότητα αυτά ή τμήματά τους 
να καταρρεύσουν ξαφνικά και ως εκ τούτου πρέπει να εκκενωθούν και να 
απαγορευτεί η χρήση τους. 

β) Έχουν υποστεί βλάβες και η αντισεισμική τους ικανότητα έχει μειωθεί. 
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γ) Για λόγους ασφαλείας δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέχρι να αρθούν 
άμεσα επικινδυνότητες που παρουσιάζονται σε στοιχεία όψεων ή σε άλλα μη 
φέροντα στοιχεία.  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου ταχείας 
αυτοψίας αναφορικά με την καταλληλότητα του κτιρίου για χρήση σε μορφή πίνακα. 
Εφόσον παρατηρούνται βλάβες που δεν οφείλονται στο σεισμό θα καταγράφονται 
με τη σχετική παρατήρηση. Τονίζεται ότι ζητούμενο στον πρωτοβάθμιο έλεγχο η 
ταχύτητα διενέργειας της αυτοψίας και η λήψη απόφασης για την ασφαλή χρήση του 
κτιρίου. Έτσι ένα κτίριο μπορεί να μην έχει υποστεί βλάβες, αλλά αν έχει μία και 
μοναδική πρόσβαση και σε αυτή υπάρχει επικινδυνότητα, τότε το κτίριο 
χαρακτηρίζεται μη κατοικήσιμο. 

Πίνακας 3.1: Κτίρια κατοικήσιμα – κατάλληλα για χρήση 

Χαρακτηρισμός 
Καταλληλότητα για χρήση 

και μέτρα ασφαλείας 
Ενδεικτική περιγραφή  

βλαβών 

Κτίριο 
κατάλληλο για 

χρήση 
 

(ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ) 

Στην κατηγορία αυτή 
υπάγονται κτίρια που δεν 
έχουν βλάβες ή έχουν 
ελαφρές βλάβες και η 
αντισεισμική τους ικανότητα 
δεν έχει μειωθεί. 

 Ελαφρές ρωγμές στα 
επιχρίσματα τοίχων και 
οροφής. 

 Ελαφρές ρωγμές στους 
τοίχους πλήρωσης και 
αποκολλήσεις γωνιών μικρού 
εύρους. 

 Τριχοειδείς μη διαγώνιες 
ρωγμές σε οριζόντια στοιχεία 
του φέροντος οργανισμού 
από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

 Τριχοειδείς ρηγματώσεις σε 
φέρουσα τοιχοποιία που δεν 
είναι σε μεγάλη έκταση. 
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Πίνακας 3.2: Κτίρια μη κατοικήσιμα – ακατάλληλα για χρήση. 

Χαρακτηρισμός 
Καταλληλότητα για χρήση και 

μέτρα ασφαλείας 
Ενδεικτική περιγραφή 

βλαβών 

Κτίριο 
προσωρινά 
ακατάλληλο 

για χρήση 
 

(ΜΗ 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ) 

Στην κατηγορία αυτή 
υπάγονται τα κτίρια που: 
α) Έχουν υποστεί σοβαρές 

βλάβες και υπάρχει 
πιθανότητα αυτά ή 
τμήματά τους να 
καταρρεύσουν ξαφνικά 
και ως εκ τούτου πρέπει 
να εκκενωθούν και να 
απαγορευτεί η χρήση 
τους. 

β) Έχουν υποστεί βλάβες και 
η αντισεισμική τους 
ικανότητα έχει μειωθεί. 

γ) Για λόγους ασφαλείας δεν 
πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν μέχρι να 
αρθούν άμεσα 
επικινδυνότητες που 
παρουσιάζονται σε 
στοιχεία όψεων ή σε άλλα 
μη φέροντα στοιχεία. 

Είναι πιθανό να απαιτείται η 
λήψη πρόσθετων μέτρων 
ασφαλείας (υποστύλωση, 
καθαίρεση επικρεμάμενων 
στοιχείων κ.λπ. ) μέχρι την 
οριστική άρση του κινδύνου. 
Μετά την καθαίρεση των 
στοιχείων αυτών θα 
διενεργείται ο επανέλεγχος. 
Ο επανέλεγχος των κτιρίων 
κατά το δευτεροβάθμιο 
έλεγχο θα διενεργείται από 
επιτροπή μηχανικών. Μέχρι 
τότε απαγορεύεται η χρήση 
τους. 
Κατά περίπτωση,  μπορεί να 
επιτραπεί περιορισμένη 
είσοδος για μικρό χρονικό 
διάστημα και με ίδια ευθύνη. 
 

 Ολική ή μερική κατάρρευση 
του κτιρίου ή ορόφου. 

 Τα φέροντα στοιχεία έχουν 
μεγάλες βλάβες και 
παραμορφώσεις και η 
φέρουσα τοιχοποιία 
παρουσιάζει απόκλιση από 
την κατακόρυφο. 

 Οι συνδέσεις και οι κόμβοι 
των φερόντων στοιχείων 
έχουν σοβαρές βλάβες. 

 Τα φέροντα στοιχεία 
παρουσιάζουν ελαφρά 
παραμόρφωση. 

 Ρωγμές στα φέροντα 
στοιχεία από οπλισμένο 
σκυρόδεμα 

 Βλάβες ή κατάρρευση ή 
σημαντική στρέβλωση της 
στέγης. 

 Διαγώνιες ή άλλες ρωγμές 
σε φέροντες τοίχους. 

 Διαγώνιες ρωγμές ή 
θρυμμάτισμα του υλικού σε 
τοίχους ανάμεσα σε 
παράθυρα, πόρτες ή συναφή 
στοιχεία. 

 Ελαφρές βλάβες, μερική ή 
ολική ολίσθηση ή και πτώση 
της επικάλυψης της στέγης. 

 Αποκόλληση μεγάλων 
κομματιών επιχρίσματος από 
τους τοίχους και τις οροφές. 

 Βλάβες ή και μερική αστοχία 
σε καμινάδες, σοφίτες, 
στηθαία. 

 Έντονες διαγώνιες 
ρηγματώσεις, καταρρεύσεις 
τοίχων πλήρωσης και έντονες 
αποκολλήσεις τοίχων. 
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Σχήμα 3.1: Δελτίο ταχείας αυτοψίας στην Ελλάδα 

3.3.3 Δευτεροβάθμιος μετασεισμικός έλεγχος 

Ο δευτεροβάθμιος έλεγχος πραγματοποιείται σε κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί από 
τον πρωτοβάθμιο έλεγχο  μη κατοικήσιμα (προσωρινά ακατάλληλα για χρήση), χωρίς 
να απαιτείται αίτηση από τον ενδιαφερόμενο.  Σκοπό έχει τον έλεγχο των κτιρίων 
ως προς την καταλληλότητα χρήσης, την έκδοση πρωτοκόλλων επικινδύνως 
ετοιμόρροπων κτισμάτων και την κατεδάφιση των επικίνδυνων κτισμάτων. Ξεκινά 15 
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– 20 ημέρες μετά το σεισμό και η διάρκειά του είναι ανάλογη της έκτασης του 
συμβάντος. Ο Γενικός Συντονιστής έχει την υποχρέωση να διαχωρίζει και να επιλέγει 
τα κτίρια στα οποία θα πραγματοποιηθεί δευτεροβάθμιος έλεγχος και να δίνει 
καταστάσεις μαζί με προφορικές οδηγίες στις επιτροπές για την περιοχή στην οποία 
θα μεταβούν για τη διενέργεια των αυτοψιών καθώς και για τη χρονική σειρά με την 
οποία θα ελεγχθούν τα κτίρια της περιοχής, δίνοντας προτεραιότητα στα πιο 
επικίνδυνα. 

Τα κτίρια μπορούν να χαρακτηριστούν ως  
i. Κτίρια κατάλληλα για χρήση – Πράσινα. 

ii. Κτίρια προσωρινά ακατάλληλα για χρήση - Κίτρινα. Δεν επιτρέπεται η χρήση 
τους μέχρι να αποκατασταθούν οι βλάβες. Απαιτείται η έκδοση άδειας 
επισκευής. 

iii. Κτίρια επικίνδυνα για χρήση – Κόκκινα. Απαγορεύεται η χρήση τους. Θα 
ελεγχθούν από τριμελή επιτροπή για έκδοση ΠΑΕΕΚ ( Πρωτόκολλα Αυτοψίας 
Επικίνδυνα Ετοιμόρροπων Κτισμάτων) 

Όπως και στην περίπτωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου έτσι και τώρα συμπληρώνεται 
ένα έντυπο, το δελτίο επανελέγχου. Αποτελείται από έξι ενότητες. Οι τρεις πρώτες 
είναι σχεδόν ίδιες με αυτές του πρωτοβάθμιου ελέγχου (θέση κτιρίου, στοιχεία 
φερόμενου ιδιοκτήτη – διαχειριστή και περιγραφή κτιρίου) με κάποια πρόσθετα 
στοιχεία καθώς ζητείται αν υπάρχει pilotis και ο αριθμός των αυτοτελών κτισμάτων 
στο ίδιο οικόπεδο. Στην τέταρτη ενότητα γίνεται η εκτίμηση καταλληλότητας του 
κτιρίου για χρήση· αυτή τη φορά όμως χαρακτηρίζεται πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο. 
Επίσης καταγράφεται ο αριθμός των άστεγων νοικοκυριών εφόσον υπάρχουν. Στην 
πέμπτη ενότητα συμπληρώνονται πιθανά μέτρα ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν 
(απαγόρευση πρόσβασης σε συγκεκριμένες περιοχές, άμεση υποστύλωση και 
κατεδάφιση ή απομάκρυνση στοιχείων). Στην έκτη ενότητα γράφονται σχόλια και 
παρατηρήσεις. Τέλος, συμπληρώνονται τα στοιχεία των μηχανικών  του επιτελείου 
που πραγματοποίησε την αυτοψία.  

Προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη του ελέγχου σε ίδια κτίρια σχηματίζεται 
με σπρέι στην όψη του κτιρίου, σύμβολο χρώματος πράσινου, κίτρινου ή κόκκινου 
ανάλογα με το χαρακτηρισμό ώστε να είναι εμφανές ότι ελέγχθηκε. Σημειώνεται ότι 
αφού συμπληρωθεί το δελτίο επανελέγχου δίνεται ένα αντίτυπο στο φερόμενο 
ιδιοκτήτη – διαχειριστή. Η συλλογή των δελτίων αυτοψίας γίνεται σε ημερήσια βάση 
και είναι αρμοδιότητα του Γενικού Συντονιστή η καταγραφή τους σε ηλεκτρονική και 
χειρόγραφη μορφή. 

Αν ένα κτίριο χαρακτηριστεί κόκκινο, ελέγχεται από τριμελή επιτροπή και 
συντάσσονται τα ΠΑΕΕΚ. Ένα κτίριο που έχει χαρακτηριστεί κατοικήσιμο ή πράσινο 
δικαιούται να υποβάλλει αίτηση για έκδοση άδειας επισκευής και να λάβει 
στεγαστική συνδρομή για την αποκατάσταση των βλαβών. Ο ιδιοκτήτης ενός κτιρίου 
που χαρακτηρίστηκε κίτρινο οφείλει να υποβάλει αίτηση για άδεια επισκευής γιατί 
αυτό θα αποχαρακτηριστεί και θα είναι κατάλληλο για χρήση μόνο μετά από την 
ολοκλήρωση των εργασιών που προβλέπονται από την άδεια επισκευής. Στη 
συνέχεια παρουσιάζονται οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου επανελέγχου 
αναφορικά με την καταλληλότητα του κτιρίου για χρήσης σε μορφή πίνακα. Εφόσον 
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παρατηρούνται βλάβες που δεν οφείλονται στο σεισμό θα καταγράφονται με τη 
σχετική παρατήρηση. 

Πίνακας 3.3: Κτίρια κατάλληλα για χρήση – Πράσινα 

Χαρακτηρισμός 
Καταλληλότητα για χρήση και 

μέτρα ασφαλείας 
Ενδεικτική περιγραφή 

βλαβών 

Κτίριο 
κατάλληλο για 

χρήση 
 

(ΠΡΑΣΙΝΟ) 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται 
κτίρια που δεν έχουν βλάβες ή 
έχουν ελαφρές βλάβες και η 
αντισεισμική τους ικανότητα 
δεν έχει μειωθεί. 

 Ελαφρές ρωγμές στα 
επιχρίσματα τοίχων και 
οροφής. 

 Ελαφρές ρωγμές στους 
τοίχους πλήρωσης και 
αποκολλήσεις γωνιών 
μικρού εύρους. 

 Τριχοειδείς μη διαγώνιες 
ρωγμές σε οριζόντια 
στοιχεία του φέροντος 
οργανισμού από 
οπλισμένο σκυρόδεμα. 

 Τριχοειδείς ρηγματώσεις 
σε φέρουσα τοιχοποιία 
που δεν είναι σε μεγάλη 
έκταση (π.χ. υπέρθυρα). 

Πίνακας 3.4: Κτίρια επικίνδυνα για χρήση - Κόκκινα 

Χαρακτηρισμός 
 

Καταλληλότητα για χρήση και 
μέτρα ασφαλείας 

Ενδεικτική περιγραφή 
βλαβών 

Κτίριο 
επικίνδυνο για 

χρήση 
 

 
(ΚΟΚΚΙΝΟ) 

Στην κατηγορία αυτή 
υπάγονται κτίρια που έχουν 
υποστεί σοβαρές βλάβες και 
υπάρχει πιθανότητα αυτά ή 
τμήματά τους να 
καταρρεύσουν ξαφνικά και ως 
εκ τούτου πρέπει να 
εκκενωθούν και να 
απαγορευτεί η χρήση τους. 
Απαιτείται να ληφθούν 
αμέσως μέτρα ασφαλείας, 
όπως να προστατευθεί ο 
περιβάλλων χώρος και να 
απαγορευθεί κατάλληλα η 
πρόσβαση. Ακολουθεί έλεγχος 
από τριμελή επιτροπή 
μηχανικών για την έκδοση 
Πρωτοκόλλου Επικίνδυνα 
Ετοιμόρροπου Κτιρίου. 

 Ολική ή μερική 
κατάρρευση του κτιρίου ή 
ορόφου. 

 Τα φέροντα στοιχεία έχουν 
μεγάλες βλάβες και 
παραμορφώσεις. 

 Η φέρουσα τοιχοποιία 
παρουσιάζει απόκλιση από 
την κατακόρυφο ή 
αποσάθρωση της μάζας της 
ή σοβαρές ρωγμές. 

 Οι συνδέσεις και οι κόμβοι 
των φερόντων στοιχείων 
έχουν σοβαρές βλάβες. 
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Πίνακας 3.5: Κτίρια προσωρινά ακατάλληλα για χρήση – Κίτρινα 

Χαρακτηρισμός 
Καταλληλότητα για χρήση και 

μέτρα ασφαλείας 
Ενδεικτική περιγραφή 

βλαβών 

Κτίριο 

προσωρινά 

ακατάλληλο για 

χρήση. 

 

(ΚΙΤΡΙΝΟ) 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται 

τα κτίρια που έχουν υποστεί 

βλάβες και η αντισεισμική τους 

ικανότητα έχει μειωθεί ή που 

για λόγους ασφαλείας δεν 

πρέπει να χρησιμοποιηθούν 

μέχρι να αρθούν άμεσα 

επικινδυνότητες που 

παρουσιάζονται σε στοιχεία 

όψεων ή σε άλλα μη φέροντα 

στοιχεία. Είναι πιθανό να 

απαιτείται η λήψη πρόσθετων 

μέτρων ασφαλείας 

(υποστύλωση, καθαίρεση 

επικρεμάμενων στοιχείων κ.λπ.) 

μέχρι την οριστική άρση του 

κινδύνου. 

Μέχρι την αποκατάσταση των 

βλαβών απαγορεύεται η χρήση 

τους. 

Κατά περίπτωση,  μπορεί να 

επιτραπεί περιορισμένη 

είσοδος για μικρό χρονικό 

διάστημα και με ίδια ευθύνη. 

 

 Τα φέροντα στοιχεία 
παρουσιάζουν ελαφρά 
παραμόρφωση. 

 Ρωγμές στα φέροντα 
στοιχεία από οπλισμένο 
σκυρόδεμα. 

 Βλάβες, κατάρρευση ή 
σημαντική στρέβλωση της 
στέγης. 

 Διαγώνιες ή άλλες 
ρωγμές σε φέροντες 
τοίχους. 

 Διαγώνιες ρωγμές ή 

θρυμμάτισμα του υλικού σε 

τοίχους ανάμεσα σε 

παράθυρα, πόρτες ή 

συναφή στοιχεία. 

 Ελαφρές βλάβες, μερική ή 
ολική ολίσθηση ή και 
πτώση της επικάλυψης της 
στέγης. 

 Αποκόλληση μεγάλων 
κομματιών επιχρίσματος 
από τους τοίχους και τις 
οροφές.  

 Έντονες διαγώνιες 
ρηγματώσεις, 
καταρρεύσεις τοίχων 
πλήρωσης και έντονες 
αποκολλήσεις τοίχων. 
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Σχήμα 3.2: Δελτίο επανελέγχου στην Ελλάδα. 
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3.4 Μετασεισμικός έλεγχος στις ΗΠΑ – ATC 20 

Ο μετασεισμικός έλεγχος στις ΗΠΑ διεξάγεται με τη βοήθεια ενός ειδικού δελτίου 
που συνοδεύεται και από βοηθητικό εγχειρίδιο, το ATC 20. Τρία είναι τα στοιχεία τα 
οποία πρέπει να λάβει υπόψη του ο ελεγκτής μηχανικός: 

 Κίνδυνος κατάρρευσης. Αναφέρεται σε μερική ή ολική κατάρρευση του 
κτιρίου λόγω μείωσης της φέρουσας ικανότητάς του εξαιτίας των βλαβών. 
Στο εγχειρίδιο περιέχονται εικόνες σεισμόπληκτων κτιρίων, με περιγραφή της 
βλάβης τους και κατάταξη σε κάποια κατηγορία. 

 Κίνδυνος από πτώση αντικειμένων. Αναφέρεται σε δομικά μέλη που ενώ δεν 
αποτελούν μέρος του φέροντος οργανισμού,  θέτουν κινδύνους για την 
ασφάλεια των χρηστών εξαιτίας πτώσης τους. Προσοχή απαιτείται στα εξής 
στοιχεία: 

1. στηθαία, καμινάδες, διακοσμητικά στοιχεία. 
2. επενδύσεις στους τοίχους, τζάμια. 
3. εσωτερικοί τοίχοι. 
4. ψευδοροφές, υπερυψωμένα δάπεδα. 
5. εξοπλισμός, έπιπλα. 

 Άλλοι κίνδυνοι. Αναφέρονται σε: 
1. πόρτες ή σκάλες που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 
2. εύφλεκτα υλικά ή χημικά που μπορεί να πέσουν από ράφια. 
3. σπασμένους σωλήνες αερίου, απ’ όπου μπορεί να προκληθεί 

πυρκαγιά. 
4. χαλασμένο ηλεκτρικό εξοπλισμό που αποτελεί κίνδυνο ηλεκτροπληξίας 

π.χ. εκτεθειμένα γυμνά καλώδια. 
5. απελευθέρωση αμιάντου. 

Ακόμα εξετάζονται και κίνδυνοι που σχετίζονται με γεωτεχνικά ζητήματα. Το κτίριο 
κατατάσσεται στις τρεις κατηγορίες με τα χαρακτηριστικά χρώματα: πράσινο – 
ασφαλές για χρήση, κίτρινο – περιορισμένη χρήση, κόκκινο – απαγορεύεται η χρήση 
του κτιρίου. Η κατάταξη σε μία από αυτές τις κατηγορίες γίνεται με οπτική 
παρατήρηση της βλάβης και προσπάθεια εκτίμησης της επιρροής της στη φέρουσα 
ικανότητα του κτιρίου. 

Ο μετασεισμικός έλεγχος στις ΗΠΑ πραγματοποιείται σε δύο επίπεδα όπως στην 
Ελλάδα. Στο πρώτο επίπεδο διενεργείται ταχεία αυτοψία ενώ στο δεύτερο 
πραγματοποιείται για τα κτίρια που απαιτείται πιο λεπτομερής έλεγχος. Στη συνέχεια 
παρουσιάζεται το έντυπο ελέγχου που χρησιμοποιείται κατά την ταχεία αυτοψία. 
Αρχικά καταγράφονται τα στοιχεία του ελέγχου (όνομα ελεγκτή, ημερομηνία, ώρα, 
αν έγινε έλεγχος μόνο εξωτερικά του κτιρίου ή και εσωτερικά). Μετά γίνεται η 
περιγραφή του κτιρίου, δίνεται ο τύπος του φέροντος οργανισμού και η χρήση του 
κτιρίου. Στη συνέχεια γίνεται η καταγραφή των βλαβών, όπου εξετάζονται διάφορα 
δομικά στοιχεία της κατασκευής, γεωτεχνικά ζητήματα καθώς και άλλοι κίνδυνοι που 
παρατηρούνται και συμπληρώνεται ένα εκ των τριών δεικτών βλάβης: α) καθόλου / 
ελαφριά, β) μεσαία και γ) σοβαρή. Τέλος γίνεται η αποτίμηση της καταλληλότητας 
του κτιρίου και  συμπληρώνεται αν απαιτείται λεπτομερέστερος έλεγχος και λήψη  
μέτρων. Στο λεπτομερή έλεγχο, το δελτίο ελέγχου είναι παρόμοιο με αυτό της ταχείας 
αυτοψίας. Η μόνη διαφορά έγκειται στο τμήμα της αποτίμησης της βλάβης, όπου στο 
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λεπτομερή έλεγχο υπάρχει η δυνατότητα για πιο αναλυτική καταγραφή των βλαβών. 
Επίσης ο ελεγκτής μηχανικός μπορεί να σχεδιάσει σε ειδική ενότητα ένα σκαρίφημα  
του κτιρίου, με τα τμήματα που έχουν υποστεί βλάβη.  

Τόσο στον ταχύ όσο στο λεπτομερή έλεγχο ο ελεγκτής μηχανικός, εφόσον γνωρίζει, 
μπορεί να κάνει και μία εκτίμηση της βλάβης του κτιρίου με μορφή ποσοστού 
(“Estimated Building Damage”). Αυτή η εκτίμηση δεν αναφέρεται στη σοβαρότητα 
των βλαβών, αλλά σε οικονομικά μεγέθη που σχετίζονται με την αποκατάσταση 
αυτών των βλαβών. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχουν σοβαρές (Severe) βλάβες 
στα υποστυλώματα, οι οποίες να είναι αντιμετωπίσιμες με χαμηλό κόστος, οπότε θα 
μπορούσε να θεωρηθεί ως εκτίμηση βλάβης 1 – 10%. 

 
Σχήμα 3.3: Δελτίο ταχείας αυτοψίας (ATC 20) 
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Σχήμα 3.4: Δελτίο λεπτομερούς ελέγχου, 1η σελίδα (ATC 20) 
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Σχήμα 3.5: Δελτίο λεπτομερούς ελέγχου, 2η σελίδα (ATC 20) 
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3.5 Μετασεισμικός έλεγχος στην Ιταλία 

3.5.1  Περιγραφή του δελτίου πρωτοβάθμιου μετασεισμικού ελέγχου 

Στην ενότητα αυτή θα αναλυθεί ο μετασεισμικός έλεγχος στην Ιταλία στο πρώτο 
επίπεδό του. Ο μετασεισμικός έλεγχος διενεργείται από επιτελείο μηχανικών με τη 
βοήθεια ενός ειδικού εντύπου, το οποίο δημιουργήθηκε στην Ιταλία το 1997 έπειτα 
από συνεργασία των εθνικών αρμοδίων φορέων. Έχει ως στόχο την αποτίμηση της 
βλάβης μετά από ένα σεισμό, την αξιολόγηση της καταλληλότητας για χρήση του 
κτιρίου και τη λήψη των απαραίτητων προσωρινών μέτρων προστασίας για 
περιορισμό των απωλειών. Αναφέρεται κατά κύριο λόγο σε κτίρια κατοικιών. 

Ο έλεγχος για την καταλληλότητα χρήσης του κτιρίου (usability assessment) σε 
μετασεισμικό έλεγχο, όπως αναφέρεται στο εγχειρίδιο “Field Manual for post-
earthquake damage and safety assessments and short term countermeasures 
(AeDES)”,  είναι μία δύσκολη διαδικασία αποτίμησης με προσωρινό χαρακτήρα. Είναι 
δύσκολη γιατί όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως στηρίζεται στην οπτική 
παρατήρηση  και πραγματοποιείται σε σύντομο χρονικό διάστημα και υπό πίεση. Για 
αυτό και τα αποτελέσματα που προκύπτουν έχουν προσωρινό χαρακτήρα αφού 
αργότερα σε έναν επανέλεγχο, όπου θα ληφθούν υπόψη περισσότερα στοιχεία και 
δε θα υπάρχουν ιδιαίτεροι χρονικοί περιορισμοί, ενδέχεται να διαφοροποιηθεί η 
αρχική εκτίμηση ως προς την ασφάλεια του κτιρίου. Συνήθως η αρχική εκτίμηση ως 
προς την αντισεισμική ικανότητα της κατασκευής είναι συντηρητική. Αυτό που 
επιδιώκεται μέσα από το μετασεισμικό έλεγχο είναι να εκτιμηθεί κατά πόσο ένα 
κτίριο που επλήγη από ένα σεισμό, μπορεί να χρησιμοποιείται μετά από αυτό το 
σεισμό με ένα αποδεκτό επίπεδο ασφάλειας για την ανθρώπινη ζωή. 

Στο έντυπο υπάρχουν εννιά ενότητες. Στην πρώτη ενότητα καταγράφονται γενικά 
στοιχεία για την ταυτότητα  του κτιρίου, όπως είναι η διεύθυνσή του, η θέση του 
κτιρίου μέσα στο οικόπεδο, ο ιδιοκτήτης, η ομάδα μηχανικών που πραγματοποίησε 
τον έλεγχο κ.λπ.. Στη δεύτερη ενότητα γίνεται μια περιγραφή του κτιρίου και 
καταγράφονται στοιχεία όπως είναι το έτος κατασκευής, ο αριθμός των ορόφων, ο 
αριθμός των υπογείων, η χρήση του κτιρίου, το ποσοστό της επιφάνειας του κτιρίου 
που χρησιμοποιείται, η μέση επιφάνεια του ορόφου, το μέσο ύψος του ορόφου, ο 
αριθμός των χρηστών, αν πρόκειται για δημόσια ή ιδιωτική περιουσία. 

Στην τρίτη ενότητα συμπληρώνονται στοιχεία σχετικά με το δομικό τύπο του κτιρίου 
(Σχήμα 3.6). Υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες κτιρίων. Στην 1η κατηγορία ανήκουν τα 
κτίρια από τοιχοποιία, ενώ στη 2η τα «υπόλοιπα», τα οποία αναφέρονται σε πλαίσια 
οπλισμένου σκυροδέματος ή μεταλλικά πλαίσια καθώς και σε κτίρια οπλισμένου 
σκυροδέματος με τοιχώματα. Σε σχέση με άλλα έντυπα η περιγραφή για τα κτίρια 
από τοιχοποιία είναι πολύ αναλυτική και πρέπει να δοθούν και κάποιες 
κατασκευαστικές λεπτομέρειες. Ο δομικός τύπος για αυτή την κατηγορία προκύπτει 
ως ο συνδυασμός (κατά μέγιστο με δύο στοιχεία) κατακόρυφων και οριζόντιων 
δομικών στοιχείων. Επίσης το συνεργείο που διενεργεί την αυτοψία καλείται να 
συμπληρώσει δεδομένα σχετικά με την τρωτότητα της κατασκευής. Για παράδειγμα 
μπορεί να συμπληρωθεί ότι το κτίριο είναι μη κανονικό καθ’ ύψος ή ότι υπάρχει μη 
κανονική τοποθέτηση των τοιχοπληρώσεων. Τα στοιχεία εκείνα που συνεισφέρουν 
αρνητικά στη συμπεριφορά του κτιρίου σε σεισμό, όπως τα δύο που αναφέρθηκαν 
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παραπάνω, έχουν πιο σκούρο χρώμα.  Η τρίτη ενότητα παρουσιάζεται παρακάτω σε 
μεγέθυνση. 

 
Σχήμα 3.6: Προσδιορισμός του φέροντος οργανισμού του κτιρίου στο έντυπο 

πρωτοβάθμιου μετασεισμικού ελέγχου στην Ιταλία.  

Στην τέταρτη ενότητα γίνεται καταγραφή των βλαβών σε δομικά μέλη. Συγκεκριμένα 
συμπληρώνονται στοιχεία για τη σοβαρότητα της κάθε βλάβης στα διάφορα μέλη 
καθώς και το εύρος της στην κατασκευή. Υπάρχουν πέντε κατηγορίες βλαβών 
ανάλογα με τη σοβαρότητά τους: D1, D2, D3, D4, D5. H κατηγορία D1 αντιστοιχεί σε 
ελαφρές βλάβες, οι κατηγορίες D2 και D3 σε μέτριες και σοβαρές, ενώ οι κατηγορίες 
D4 και D5 σε πολύ βαριές. Στο εγχειρίδιο που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ιταλικές 
αρχές, το οποίο εξηγεί τη διαδικασία ελέγχου, υπάρχουν αναλυτικές περιγραφές και 
εικόνες για την κατάταξη κάθε δομικού στοιχείου σε κάποια κατηγορία βλάβης. 
Επίσης, συμπληρώνονται στοιχεία για τις βλάβες που υπήρχαν στο κτίριο πριν από το 
σεισμό. Παρακάτω φαίνεται σε μεγέθυνση η  ενότητα του ερωτηματολογίου όπου 
καταγράφονται οι βλάβες.  

 
Σχήμα 3.7: Καταγραφή των βλαβών στο έντυπο πρωτοβάθμιου μετασεισμικού 

ελέγχου στην Ιταλία. 
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Για τη εκτίμηση του εύρους κάθε βλάβης ( >2/3, 1/3-2/3, <1/3) , εντοπίζεται για το 
κάθε στοιχείο ( π.χ. τοίχοι πλήρωσης) το ποσοστό των στοιχείων που έχει υποστεί τον 
εκάστοτε βαθμό βλάβης. Για παράδειγμα αν σε ένα  τριώροφο κτίριο από τοιχοποιία, 
διαπιστωθεί βλάβη D2-D3 στο 60% των τοίχων του ισογείου, τότε το εύρος για τη 
βλάβη D2–D3 θα είναι 1/3 * 60% = 20%, οπότε στον παραπάνω πίνακα θα 
συμπληρωθεί το κουτί της 1η σειράς (κατακόρυφα στοιχεία) και η ένδειξη F (βλάβη 
D2-D3, εύρος <1/3). Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για τα υπόλοιπα στοιχεία και για 
τους υπόλοιπους βαθμούς βλάβης. Για κάθε στοιχείο το άθροισμα κάθε σειράς δεν 
πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το 1. Ο ορισμός του παρατηρούμενου βαθμού 
βλάβης γίνεται με βάση τη Ευρωπαϊκή Μακροσεισμική Κλίμακα (EMS98 – European 
Macroseismic Scale) σε συνδυασμό με πρόσθετα στοιχεία από τις αρμόδιες αρχές 
αντισεισμικής προστασίας της Ιταλίας. Ταυτόχρονα, στην τέταρτη ενότητα 
συμπληρώνονται και πιθανά υφιστάμενα προσωρινά μέτρα ασφαλείας που έχουν 
ληφθεί. 

Στην πέμπτη  ενότητα συμπληρώνονται στοιχεία σχετικά κινδύνους που οφείλονται 
σε μη δομικά στοιχεία του κτιρίου, όπως είναι κεραμίδια, στηθαία, ψευδοροφές, τα 
οποία μπορεί να προκαλέσουν απώλειες ζωής ή τραυματισμούς. Στην έκτη ενότητα 
συμπληρώνονται στοιχεία κινδύνου από γειτονικά κτίρια, όπως πτώση αντικειμένων. 
Επίσης σημειώνεται αν επηρεάζεται το κτίριο ή οι δρόμοι γύρω από αυτό. 
Ταυτόχρονα για την πέμπτη και έκτη ενότητα καταγράφονται και ενδεχόμενα 
υφιστάμενα προσωρινά μέτρα ασφαλείας. Στην έβδομη ενότητα συμπληρώνονται 
στοιχεία σχετικά με τη μορφολογία του εδάφους και πιθανές καταστάσεις που 
εγκυμονούν κινδύνους.  

Στην όγδοη ενότητα γίνεται η εκτίμηση της καταλληλόλητας αφού συνυπολογιστούν 
οι κίνδυνοι από τις βλάβες στα δομικά και μη δομικά μέλη, οι κίνδυνοι από τα 
γειτονικά κτίρια και η κατάσταση του εδάφους και της θεμελίωσης. Συμπληρώνεται, 
επίσης, η ακρίβεια των στοιχείων που καταγράφηκαν, ανάλογα με το ποσοστό του 
κτιρίου που ελέγχθηκε καθώς και προτεινόμενα προσωρινά έκτακτα μέτρα 
υποστήριξης και προστασίας. Δίνεται ακόμη ο αριθμός των οικογενειών και των 
ατόμων που πρέπει να εγκαταλείψουν το κτίριο. 

3.5.2 Λήψη απόφασης για την καταλληλότητα χρήσης του κτιρίου. Σύγκριση 
δελτίου ελέγχου με αυτά της Ελλάδας και των ΗΠΑ 

Για την αποτίμηση της καταλληλότητας χρήσης γίνεται πρώτα η εκτίμηση του 
κινδύνου για τέσσερις κατηγορίες πιθανών κινδύνων, όπως καταγράφηκαν στο 
έντυπο. Αυτές είναι: κίνδυνοι από τα φέροντα στοιχεία (αξιοποιείται το τμήμα 
περιγραφής του φέροντος οργανισμού και της καταγραφής των βλαβών), κίνδυνοι 
από μη φέροντα στοιχεία, εξωτερικοί και γεωτεχνικοί κίνδυνοι. Για καθεμιά 
αξιολογείται ο κίνδυνος ως α) χαμηλός, β) χαμηλός με μέτρα προστασίας και γ) 
υψηλός. Τέλος το κτίριο κατατάσσεται σε μία από τις ακόλουθες έξι κατηγορίες: 

1. Κτίριο κατάλληλο για χρήση. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν όλοι οι χώροι του 
κτιρίου χωρίς μέτρα ασφαλείας. Αυτό δε σημαίνει ότι το κτίριο δεν έχει 
υποστεί καθόλου βλάβες από το σεισμό. 

2. Κτίριο προσωρινά ακατάλληλο για χρήση (στο σύνολό του ή μέρος του), αλλά 
κατάλληλο με προσωρινά μέτρα ασφαλείας. Με τον όρο προσωρινά νοούνται 
μέτρα που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα και 
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να είναι απλά στην εφαρμογή τους, όχι δηλαδή ακριβές και σύνθετες 
επεμβάσεις στο κτίριο.  

3. Κτίριο τμηματικά ακατάλληλο για χρήση. Κάποια τμήματα του κτιρίου 
εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των χρηστών. 

4. Κτίριο προσωρινά ακατάλληλο για χρήση- Απαιτείται πιο αναλυτικός έλεγχος. 
5. Κτίριο ακατάλληλο για χρήση. Δε σημαίνει ότι το κτίριο δεν είναι 

επισκευάσιμο. Η διαφορά με τις δύο παραπάνω περιπτώσεις είναι ότι οι 
βλάβες κρίνονται πιο σοβαρές, η αποκατάστασή τους απαιτεί παραπάνω  
χρόνο και οικονομικούς πόρους με αποτέλεσμα να αποτελούν μέρος της 
φάσης ανοικοδόμησης. 

6. Κτίριο ακατάλληλο για χρήση λόγω εξωτερικών κινδύνων. 

Σημειώνεται ότι η κατάταξη σε μία από αυτές τις κατηγορίες αφήνεται στην κρίση 
των ελεγκτών μηχανικών, οι οποίοι χρησιμοποιώντας τον πίνακα με την καταγραφή 
των κινδύνων και πιθανούς υφιστάμενους παράγοντες τρωτότητας θα αποφασίσουν. 
Η μόνη οδηγία που δίνεται είναι ότι αν όλοι οι δείκτες κινδύνου είναι χαμηλοί τότε 
το κτίριο χαρακτηρίζεται κατάλληλο για χρήση, ενώ αν έστω και ένας από αυτούς 
είναι υψηλός τότε το κτίριο χαρακτηρίζεται μερικώς ή συνολικά ακατάλληλο για 
χρήση. Αν όμως οι κίνδυνοι μπορούν να περιοριστούν με προσωρινά μέτρα, που δεν 
έχουν μεγάλες χρονικές και οικονομικές απαιτήσεις στην εφαρμογή τους τότε το 
κτίριο μπορεί να χαρακτηριστεί κατάλληλο για χρήση μετά τις παρεμβάσεις. 

Το έντυπο που χρησιμοποιείται για τη διενέργεια του μετασεισμικού ελέγχου στην 
Ιταλία είναι αρκετά λεπτομερές και έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που το 
διακρίνουν από τα δύο προηγούμενα έντυπα που εξετάστηκαν, αυτό της Ελλάδας και 
των ΗΠΑ. Τα στοιχεία που συλλέγονται στη δεύτερη και την τρίτη ενότητα με στόχο 
την περιγραφή του κτιρίου είναι πολύ πιο αναλυτικά από τα αντίστοιχα των 
προηγούμενων εντύπων, ειδικά αν ληφθεί υπόψη ότι αποτελεί έντυπο 
πρωτοβάθμιου μετασεισμικού ελέγχου. Τα στοιχεία που συλλέγονται είναι αρκετά 
για να παρέχουν μία πολύ κατατοπιστική εικόνα του κτιρίου ήδη από το πρώτο 
στάδιο των ελέγχων. Αυτά βοηθούν όχι μόνο μόνο για το χαρακτηρισμό το κτιρίου ως 
προς την καταλληλότητα χρήσης του, αλλά και για να γίνει μια εκτίμηση του κόστους 
επισκευής ή και ενίσχυσης μέσω ειδικών σεναρίων κόστους. Από την άλλη, όμως, 
απαιτείται πολύ περισσότερος χρόνος για την καταγραφή τους, σε σχέση με τα 
έντυπα σε Ελλάδα και ΗΠΑ, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό κυρίως για τον 
πρωτοβάθμιο έλεγχο, όπου λόγω των συνθηκών διενέργειας των αυτοψιών η 
ταχύτητα είναι καθοριστικός παράγοντας. 
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Σχήμα 3.8: Έντυπο πρωτοβάθμιου μετασεισμικού ελέγχου στην Ιταλία, 1η σελίδα 
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Σχήμα 3.9: Έντυπο πρωτοβάθμιου μετασεισμικού ελέγχου στην Ιταλία, 2η σελίδα 
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Σχήμα 3.10: Έντυπο πρωτοβάθμιου μετασεισμικού ελέγχου στην Ιταλία, 3η σελίδα 
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3.6 Μετασεισμικός έλεγχος στην Ιαπωνία 

3.6.1 Φιλοσοφία ελέγχου - Σύγκριση με μεθόδους άλλων χωρών 

Στο πρώτο στάδιο του μετασεισμικού ελέγχου στην Ιαπωνία διενεργούνται ταχείες 
αυτοψίες στα κτίρια και αυτά με τη σειρά τους κατατάσσονται ως προς την 
καταλληλότητα για τη χρήση τους σε πράσινα, κίτρινα και κόκκινα. Λόγω, όμως, της 
πίεσης του χρόνου και των συνθηκών κάτω από τις οποίες λαμβάνουν χώρα οι 
έλεγχοι τα αποτελέσματα αυτά δεν είναι πάντα αξιόπιστα. Για αυτό το λόγο 
πραγματοποιούνται σε επόμενο στάδιο αυτοψίες που στόχο έχουν την αποτίμηση 
των βλαβών των κτιρίων.  

 
Σχήμα 3.11: Διάγραμμα ροής της διαδικασίας αποτίμησης βλαβών στην Ιαπωνία.  

Όπως φαίνεται και στο παραπάνω σχήμα ο έλεγχος αφορά τα κτίρια που 
χαρακτηρίστηκαν κίτρινα ή κόκκινα από την ταχεία αυτοψία. Μπορούν επίσης να 
ελεγχθούν και κτίρια που χαρακτηρίστηκαν πράσινα, καθώς τα στοιχεία που 
καταγράφηκαν από την ταχεία αυτοψία δεν παρέχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά 
με την απομένουσα σεισμική ικανότητα του κτιρίου, στοιχείο πολύ σημαντικό για τη 
συνεχή μακροχρόνια χρήση του κτιρίου. Σε σχέση με την Ιταλία, όπου και εκεί γίνεται 
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αναλυτική καταγραφή της βλάβης, η διαδικασία στην Ιαπωνία διαφέρει σε δύο 
σημεία: 

 Στην Ιταλία είναι ενοποιημένο το έντυπο πρωτοβάθμιου ελέγχου, ώστε να 
γίνεται ταυτόχρονα καταγραφή και αποτίμηση των βλαβών. Αντίθετα στην 
Ιαπωνία διεξάγεται ο ταχύς έλεγχος αμέσως μετά το σεισμό και αργότερα 
ακολουθεί η αποτίμηση των βλαβών. Δηλαδή, η όλη διαδικασία 
πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πιο γρήγορο 
χαρακτηρισμό των κτιρίων ως προς την καταλληλότητα χρήσης τους σε σχέση 
με την Ιταλία. 

 Στην Ιταλία η αποτίμηση των βλαβών έχει ως στόχο να βοηθήσει τους 
ελεγκτές μηχανικούς στη λήψη απόφασης σχετικά με την καταλληλότητα 
χρήσης του κτιρίου και στην εκτίμηση, από πλευράς κράτους, οικονομικών 
μεγεθών σχετικών με τις βλάβες που προκάλεσε ο σεισμός. Αντίθετα στην 
Ιαπωνία ο στόχος είναι να γίνει μια εκτίμηση για το αν το κτίριο είναι 
κατάλληλο για συνεχή μακροχρόνια χρήση, αν απαιτείται επισκευή, ενίσχυση 
ή κατεδάφιση. Αυτά τα ζητήματα στην Ιταλία (αλλά και στην Ελλάδα) 
εξετάζονται κυρίως στη φάση ανοικοδόμησης.  

Συγκεκριμένα στην Ιαπωνία εξετάζεται με πιο ακριβή και ποσοτικοποιημένα κριτήρια 
η απομένουσα σεισμική ικανότητα του κτιρίου. Το τελικό αποτέλεσμα αυτής της 
διαδικασίας είναι να αξιολογηθεί η καταλληλότητα του κτιρίου για μακροχρόνια 
χρήση, να προσδιοριστούν οι απαραίτητες ενέργειες για την προστασία των χρηστών 
αλλά και να προταθούν τεχνικά ορθές και οικονομικά συμφέρουσες λύσεις για την 
αποκατάσταση του κτιρίου. Όλη η διαδικασία αναλύεται σε ειδικό εγχειρίδιο που 
έχει δημιουργηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ιαπωνίας και αναφέρεται σε 
κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα με μικρό ως μεσαίο ύψος. Σε αυτό το εγχειρίδιο 
περιέχονται και παραδείγματα για την αποκατάσταση συγκεκριμένων κατασκευών. 

3.6.2 Έντυπο ελέγχου και λήψη απόφασης 

Ο έλεγχος γίνεται με τη βοήθεια ειδικού εντύπου. Αρχικά καταγράφονται τα στοιχεία 
των μηχανικών και άλλες χρήσιμες πληροφορίες που στόχο έχουν να περιγράψουν 
το κτίριο όπως είναι η διεύθυνσή του, η χρήση του, το είδος του φέροντος 
οργανισμού, το είδος της θεμελίωσης, το έτος κατασκευής κ.λπ..  

Στη συνέχεια διενεργείται η αξιολόγηση των βλαβών, ξεχωριστά για τη θεμελίωση 
και την υπόλοιπη κατασκευή.  Για τη θεμελίωση μετράται η καθίζηση S καθώς και  οι 
γωνίες κλίσης θx και θy  από τις οποίες προκύπτει η γωνία θ ως εξής:               

𝜃 =  √𝜃𝑥
2 +  𝜃𝑦

2 (3.1) 

Στη συνέχεια ανάλογα με τον τύπο της θεμελίωσης προκύπτει από πίνακες η 
σοβαρότητα της βλάβης. Τα τετράγωνα με αστερίσκο (*) δεν καλύπτονται από το 
εγχειρίδιο. 

Για την αποτίμηση της υπόλοιπης κατασκευής γίνεται έλεγχος των βλαβών που έχουν 
υποστεί τα φέροντα στοιχεία της κατασκευής και συγκεκριμένα τα υποστυλώματα 
και τα τοιχώματα. Οι βλάβες στις δοκούς πρέπει να αξιολογούνται σε σχέση με το 
πόσο επιδρούν αρνητικά στην παραλαβή των κατακόρυφων και των σεισμικών 
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φορτίων από τα κατακόρυφα στοιχεία. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι 5 
κατηγορίες στις οποίες μπορεί να καταταγεί το κάθε μέλος ανάλογα με την 
παρατηρούμενη βλάβη. 

Βαθμός 
Βλάβης 

Περιγραφή βλάβης 

I  Εμφανείς λεπτές ρωγμές στο σκυρόδεμα, με πλάτος μικρότερο 
από 0.2 mm. 

II  Εμφανείς καθαρές ρωγμές στο σκυρόδεμα, με πλάτος μεταξύ 
0.2 – 1.0 mm. 

III  Τοπική συντριβή του σκυροδέματος. 

 Αξιοσημείωτες ρωγμές (με πλάτος μεταξύ 1 - 2 mm). 

IV  Αξιοσημείωτη συντριβή του σκυροδέματος με εμφάνιση του 
οπλισμού. 

 Αποφλοίωση σκυροδέματος (πλάτος ρωγμών μεγαλύτερο από 
2 mm). 

V  Λυγισμός διαμήκους οπλισμού. 

 Ρωγμές στον πυρήνα του σκυροδέματος. 

 Εμφανείς κατακόρυφες ή/και πλευρικές παραμορφώσεις στο 
υποστύλωμα / τοίχωμα. 

 Εμφανείς καθιζήσεις ή/και κλίση του κτιρίου. 

 
Στη συνέχεια υπολογίζεται ο δείκτης απομένουσας σεισμικής ικανότητας R, που 
ορίζεται ως το πηλίκο της σεισμικής ικανότητας του κτιρίου μετά το σεισμό προς τη 
σεισμική ικανότητα πριν το σεισμό. Για τη διαδικασία του ελέγχου χρησιμοποιείται 
μια απλοποιητική διαδικασία που χρησιμοποιεί δύο δείκτες: το συντελεστή μείωσης 
της σεισμικής ικανότητας η και τον κανονικοποιημένο δείκτη αντοχής που δίνονται 
από τους παρακάτω πίνακες. 

Πίνακας 3.6: Συντελεστής μείωσης σεισμικής ικανότητας η (JBDPA) 

 

 

 



Μετασεισμικός έλεγχος κατασκευών – Βιβλιογραφική ανασκόπηση 73 

Λογισμικό για την αξιολόγηση της φέρουσας ικανότητας και της καταλληλότητας χρήσης 
κτιρίων μετά από σεισμό  

 Πίνακας 3.7: Κανονικοποιημένος δείκτης αντοχής  

 
Τελικά ο δείκτης R δίνεται από τη σχέση: 

𝑅 =  
∑ 𝐴𝑗5

0

𝐴𝑜𝑟𝑔
 × 100 (3.2) 

Ο δείκτης απομένουσας σεισμικής ικανότητας R αντιπροσωπεύει τη βλάβη που 
υπέστη η κατασκευή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν βλάβες τότε R = 100%, ενώ σε 
περίπτωση ολικής κατάρρευσης R = 0%. Το j αντιστοιχεί στο βαθμό βλάβης. Το Αj είναι 
το άθροισμα όλων των κατακόρυφων στοιχείων που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο 
βαθμό βλάβης, αφού πρώτα υποστούν την απομείωση λόγω της βλάβης τους μέσω 
του συντελεστή η και αφού πολλαπλασιαστούν με το συντελεστή αντοχής. Όπως 
είναι φανερό μέσα στο Αj συμπυκνώνονται ανομοιόμορφα στοιχεία με διαφορετική 
συμπεριφορά, για παράδειγμα υποστυλώματα με πλάστιμη και μη πλάστιμη 
συμπεριφορά, τα οποία θα πρέπει να πολλαπλασιαστούν με διαφορετικούς μεταξύ 
τους συντελεστές η και δείκτες αντοχής, όπως ορίζουν οι παραπάνω πίνακες.  

Στη συνέχεια αφού οριστούν και άλλες πιθανές βλάβες στα μη φέροντα στοιχεία, 
όπως είναι οι καμινάδες, ακολουθεί η εξαγωγή του αποτελέσματος και τι είδους 
ενέργειες προτείνονται για την αποκατάσταση του κτιρίου. Αυτό γίνεται μέσω της 
σύγκρισης της έντασης του σεισμού με την παρατηρούμενη βλάβη. Για το λόγο αυτό 
έχει συνταχθεί πίνακας στον οποίο σε  κάθε γραμμή αντιστοιχεί και μία ένταση του 
σεισμού (με αυξανόμενη ένταση προς τα κάτω), ενώ σε κάθε στήλη συγκεκριμένο 
εύρος του συντελεστή R που ουσιαστικά αντιπροσωπεύει τη βλάβη που υπέστη το 
κτίριο. Η λογική του πίνακα είναι ότι αν σε περίπτωση σεισμού υψηλής έντασης 
εντοπιστούν λίγες  βλάβες στο κτίριο η σεισμική ικανότητα του κτιρίου είναι 
καλύτερη και αντίστροφα αν σε σεισμό μικρής έντασης παρατηρηθούν πολλές 
βλάβες, τότε τίθενται αμφιβολίες για τη σεισμική ικανότητα του κτιρίου. Στη συνέχεια 
ακολουθούν τα έντυπα με τα οποία γίνεται ο έλεγχος καθώς και ένα από τα πολλά 
σχέδια που υπάρχουν στο εγχειρίδιο για την αποκατάσταση ενός δομικού στοιχείου, 
υποστυλώματος στη συγκεκριμένη περίπτωση.  
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Σχήμα 3.12: Έντυπο που χρησιμοποιείται στην Ιαπωνία, 1η σελίδα. 
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Εικόνα 3.13 : Έντυπο που χρησιμοποιείται στην Ιαπωνία, 2η σελίδα. 
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Σχήμα 3.14: Βοηθητικό σχέδιο για τη βελτίωση της διατμητικής αντοχής 
υποστυλώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

3.7 Πρόγραμμα PEADAB 

3.7.1 Περιγραφή εντύπου 

Το χρονικό διάστημα 2001 – 2003, στα πλαίσια ενός πιλοτικού προγράμματος υπό τη 
χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο συμμετείχε και ο ΟΑΣΠ, 
αναπτύχθηκε ένα πλήρες επιχειρησιακό σχέδιο μετασεισμικού ελέγχου των 
κατασκευών. Το σχέδιο αυτό εμπεριέχει όλες τις λεπτομέρειες για σχετικές 
επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας όπως είναι οργανωτικά θέματα, πρωτοβάθμιοι - 
δευτεροβάθμιοι έλεγχοι, άμεσες επεμβάσεις υποστυλώσεων και κατεδαφίσεων 
καθώς και λεπτομερείς οδηγίες προς τους ελεγκτές μηχανικούς. Ως απόρροια αυτό 
το πρόγραμμα είχε τη δημιουργία ενός συστήματος Η/Υ με την ονομασία PEADAB 
καθώς και ένα εγχειρίδιο όπου αναφέρονται αναλυτικά όλα τα παραπάνω. Το 
πρόγραμμα PEADAB έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί διευκολύνει τους ελεγκτές 
μηχανικούς στη λήψη απόφασης για την καταλληλότητα του κτιρίου μέσω ενός 
αλγορίθμου. Στη συνέχεια θα αναλυθεί ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται καθώς και 
το έντυπο της ομάδας ελεγκτών, ενώ δε θα γίνει αναφορά στα υπόλοιπα οργανωτικά 
ζητήματα που αναφέρονται στο εγχειρίδιο. Σημειώνεται ότι αναφέρεται για κτίρια 
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από οπλισμένο σκυρόδεμα και φέρουσα τοιχοποιία, που είναι τα πιο συνήθη στην 
Ελλάδα. 

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο τα κτίρια κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: 

 Πράσινα: τα κτίρια που υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία είναι ασφαλή για 
χρήση. Η αντισεισμική ικανότητά τους δεν έχει μειωθεί. Δεν παρατηρούνται 
βλάβες στα φέροντα στοιχεία και αν παρατηρούνται αυτές είναι ελαφρές. Στα μη 
φέροντα στοιχεία μπορεί να εμφανιστούν ελαφρές βλάβες. Επιτρέπεται η χρήση 
του κτιρίου στους ενοίκους, εκτός από περιοχές που έχουν επισημανθεί ως μη 
ασφαλείς λόγω τοπικών κινδύνων. 

 Κίτρινα: τα κτίρια που υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία δεν είναι ασφαλή για 
χρήση. Η αντισεισμική τους ικανότητα έχει μειωθεί και μπορεί να υπάρχουν 
κίνδυνοι σε περίπτωση μετασεισμών. Επιτρέπεται η περιορισμένη πρόσβαση στο 
κτίριο με ευθύνη του ιδιοκτήτη αλλά απαγορεύεται η χρήση του κτιρίου σε 
συνεχή βάση. Απαιτείται επισκευή ή/και ενίσχυση. Επίσης θα πρέπει να εξεταστεί 
αν είναι αναγκαίες ενέργειες για την άρση επικινδυνοτήτων, όπως υποστυλώσεις. 

 Κόκκινα: τα κτίρια που υπάγονται σε αυτή την κατηγορία είναι επικίνδυνα για 
χρήση και υπάρχει κίνδυνος ξαφνικής κατάρρευσης. Τα φέροντα στοιχεία έχουν 
υποστεί σοβαρές βλάβες ή έχει συμβεί ακόμα και μερική κατάρρευση. Η είσοδος 
απαγορεύεται και η γύρω περιοχή του κτιρίου πρέπει να είναι προστατευμένη. 
Αν ένα κτίριο χαρακτηριστεί ως κόκκινο αυτό δε σημαίνει αυτόματα ότι 
απαιτείται και κατεδάφιση. Απαιτείται να γίνει αναλυτική αποτίμηση από 
μηχανικούς, στην οποία θα ληφθούν υπόψη τόσο αν είναι τεχνικά εφικτή η 
αποκατάσταση του κτιρίου όσο και οικονομικά ζητήματα. Στη συνέχεια θα ληφθεί 
η απόφαση για το αν απαιτείται κατεδάφιση ή όχι. 

Για την κατάταξη του κτιρίου σε μία από τις τρεις άνω κατηγορίες πρέπει πρώτα να 
καταγραφεί η σοβαρότητα της βλάβης στα διάφορα στοιχεία καθώς και το εύρος 
αυτής της βλάβης. Στο εγχειρίδιο αναφέρεται πως ο χρήστης πρέπει να εισάγει τον 
πιο σοβαρό βαθμό βλάβης μαζί με το αντίστοιχο εύρος, αγνοώντας τις πιο ελαφρές 
βλάβες που μπορεί να παρουσιάζονται. Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες σοβαρότητας 
και εύρους βλάβης όπως φαίνεται και στους παρακάτω πίνακες. 

Πίνακας 3.8: Κατηγορίες σοβαρότητας βλάβης, PEADAB 

Σοβαρότητα Βλάβης Περιγραφή 

1 Καμία βλάβη 

2 Ελαφρές βλάβες 

3 Μεσαίες ως βαριές βλάβες 

4 Σοβαρές ως ολοκληρωτικές βλάβες 

Πίνακας 3.9: Κατηγορίες εύρους βλάβης, PEADAB 

Εύρος βλάβης Περιγραφή 

1 Καθόλου 

2 Μία ως λίγες 

3 Λίγες ως αρκετές 

4 Αρκετές ως πολλές 
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Για τη διεξαγωγή ταχείας αυτοψίας, που αντιστοιχεί σε πρωτοβάθμιο μετασεισμικό 
έλεγχο δεν απαιτείται να εισαχθεί το εύρος της βλάβης. Σε πιο λεπτομερή αυτοψία 
πρέπει να εισαχθεί και το εύρος. Σε κάθε περίπτωση ο μηχανικός πρέπει να μπορεί 
να αναγνωρίζει και να ιεραρχεί τη σοβαρότητα των βλαβών στα επιμέρους φέροντα 
στοιχεία ανάλογα και με τη σημασία του στοιχείου στο όλο φέρον σύστημα της 
κατασκευής. 

Το έντυπο που χρησιμοποιείται είναι κοινό τόσο για την ταχεία αυτοψία όσο και για 
τη λεπτομερή. Στην πρώτη περίπτωση συμπληρώνονται τα κουτιά με σχήμα 
τετράγωνο, ενώ στη δεύτερη συμπληρώνονται και τα υπόλοιπα. Τα στοιχεία 
καταγράφονται σε μία μόνο σελίδα, ενώ στο πίσω μέρος υπάρχουν κάποιες 
βοηθητικές πληροφορίες για τη συμπλήρωσή του εντύπου. Στα σχήματα 3.15 και 3.16 
παρατίθενται οι δύο σελίδες του εντύπου. 

Το έντυπο αποτελείται από έξι ενότητες. Στην πρώτη ενότητα συμπληρώνονται 
στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα και τη θέση του κτιρίου, όπως είναι η διεύθυνσή 
του. Στη δεύτερη ενότητα γίνεται μία περιγραφή του κτιρίου και καταγράφονται 
στοιχεία όπως ο αριθμός των ορόφων, το έτος κατασκευής, η χρήση καθώς και 
στοιχεία που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του κτιρίου σε σεισμό π.χ. ύπαρξη 
μαλακού ορόφου και ακανονικότητες. Στην τρίτη ενότητα συμπληρώνεται για το 
κάθε δομικό μέλος της κατασκευής π.χ. υποστυλώματα, δοκοί, σκάλες η σοβαρότητα 
και το εύρος της βλάβης που παρατηρείται. Υπενθυμίζεται ότι στην ταχεία αυτοψία  
απαιτείται μόνο η σοβαρότητα της βλάβης, ενώ πάντα γίνεται αναφορά στη βλάβη 
με τη μεγαλύτερη σπουδαιότητα και το αντίστοιχο εύρος της, αγνοώντας τις 
υπόλοιπες. Για την κατάταξη σε κάποια κατηγορία βλάβης το εγχειρίδιο παρέχει 
αναλυτική περιγραφή της παθολογίας π.χ. εύρος και κλίση ρωγμών καθώς και 
πλήθος εικόνων.  

Στην τέταρτη ενότητα γίνεται η κατάταξη του κτιρίου σε κάποια κατηγορία ανάλογα 
με την καταλληλότητά του για χρήση. Η κατάταξη αυτή γίνεται μέσω ενός 
αλγορίθμου. Ωστόσο η τελική απόφαση ανήκει στον ελεγκτή μηχανικό, ο οποίος θα 
πρέπει να αξιολογήσει τις βλάβες και την επιρροή τους στη φέρουσα ικανότητα της 
κατασκευής χωρίς να ακολουθεί τυφλά τις περιγραφές και τις εικόνες που παραθέτει 
το εγχειρίδιο. Η απόφασή του, επίσης, πρέπει να έχει ως βασικό κριτήριο την 
ασφάλεια εκείνων που χρησιμοποιούν το κτίριο και όχι το κόστος επισκευής των 
ζημιών. Σημειώνεται ότι αν το κτίριο θεωρηθεί ασφαλές με κάποιους τοπικούς 
κινδύνους χαρακτηρίζεται πράσινο με ορισμένους περιορισμούς. Ακόμα αν 
υπάρχουν προβλήματα που σχετίζονται με το έδαφος, αλλά η σοβαρότητά τους δεν 
μπορεί να αξιολογηθεί, τότε το κτίριο χαρακτηρίζεται κίτρινο ή κόκκινο. Γενικά σε 
περίπτωση αμφιβολιών ο ελεγκτής θα πρέπει να είναι συντηρητικός στην απόφασή 
του.  Στην πέμπτη ενότητα δίνονται πληροφορίες για τραυματισμούς ή απώλειες 
ανθρώπινων ζωών. Στη έκτη ενότητα καταγράφονται πιθανά μέτρα προστασίας που 
πρέπει να ληφθούν. Τέλος συμπληρώνονται σχόλια και παρατηρήσεις των μηχανικών 
που πραγματοποίησαν την αυτοψία. 
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Σχήμα 3.15: Έντυπο ελέγχου PEADAB, 1η σελίδα 
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Σχήμα 3.16:  Έντυπο ελέγχου PEADAB, 2η σελίδα 
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3.7.2 Λήψη απόφασης 

Για τη λήψη της απόφασης για την καταλληλότητα χρήσης του κτιρίου ο μηχανικός 
πρέπει να καταγράψει τη σπουδαιότερη παρατηρούμενη βλάβη στα επιμέρους 
δομικά μέλη της κατασκευής μαζί με το αντίστοιχο εύρος. Η περιγραφή των βλαβών 
για την κατάταξη σε κάποια κατηγορία είναι ενδεικτική και σε κάθε περίπτωση 
απαιτείται και η κρίση του μηχανικού για την αξιολόγηση της σοβαρότητάς της. Αφού 
εισαχθούν τα δεδομένα, μπορεί να εκτελεστεί  αλγόριθμος και να ληφθεί 
αυτοματοποιημένα μία απόφαση.  

Ο αλγόριθμος του προγράμματος θεωρεί ως κρίσιμους παράγοντες για την 
αξιολόγηση του κτιρίου τις βλάβες στα φέροντα στοιχεία, τις σκάλες, τους τοίχους 
πλήρωσης, την απόκλιση του κτιρίου από την κατακόρυφο και πιθανά προβλήματα 
εδάφους. Πιθανές βλάβες σε δευτερεύοντα στοιχεία, όπως είναι τα στηθαία, οι 
καμινάδες και η στέγη δεν επηρεάζουν την απόφαση για ένα κτίριο, στο οποίο δεν 
παρατηρούνται άλλες βλάβες, με αποτέλεσμα αυτό να μπορεί να χαρακτηριστεί 
πράσινο με κάποιους περιορισμούς στη χρήση του ή ανάγκη για κάποιες επεμβάσεις 
ώστε να αρθούν επικινδυνότητες. Στη συνέχεια παρουσιάζονται σε μορφή πίνακα τα 
κριτήρια για την αποτίμηση των επιμέρους δομικών μελών αλλά και της κατασκευής 
ως σύνολο (Πίνακας 3.10, Πίνακας 3.11). Σε περίπτωση που εμφανιστεί ένας 
συνδυασμός κριτηρίων διαφορετικός από αυτούς που αναφέρονται στη συνέχεια, 
τότε οι ελεγκτές μηχανικοί θα πρέπει να αποφασίσουν μόνοι τους για την ασφάλεια 
της κατασκευής. 

3.8 Μετασεισμικός έλεγχος στην Τουρκία 

Το έντυπο μετασεισμικού ελέγχου που θα παρουσιαστεί αναπτύχθηκε από μια 
ομάδα Ιαπώνων εμπειρογνωμόνων. Μετά τον καταστροφικό σεισμό, της 17ης 
Αυγούστου 1999, με επίκεντρο 100 km ανατολικά της Κωνσταντινούπολης η 
κυβέρνηση της Ιαπωνίας έστειλε για συνδρομή μία ομάδα ειδικών. Λίγο αργότερα 
μια δεύτερη ομάδα εμπειρογνωμόνων  από την ίδια χώρα σε συνεργασία με το 
Πολυτεχνείο της Κωνσταντινούπολης ανέπτυξαν το παρόν έντυπο. Αναφέρεται 
κυρίως σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα που εμφανίζονται στην Τουρκία, ενώ 
βασίζεται και σε συμπεράσματα που προέκυψαν από σεισμούς στην Ιαπωνία. 
Παρόλο που αναπτύχθηκε έπειτα από τη διενέργεια πολλών αυτοψιών τονίζεται ότι 
δεν είναι έτοιμο για πλήρη εφαρμογή σε περίπτωση μετασεισμικού ελέγχου. Ο λόγος 
για τον οποίο αναπτύσσεται στην παρούσα εργασία είναι γιατί παρέχει ένα εργαλείο 
για τη διενέργεια ταχείας αυτοψίας που εξασφαλίζει τα αποτελέσματα αλγοριθμικό 
τρόπο. Παρακάτω φαίνονται σε μορφή  διαγράμματος ροής όλα τα στάδια 
μετασεισμικού ελέγχου, που προτείνονται από τη μέθοδο (Σχήμα 3.17). 
Παρατηρείται, όπως είναι φυσικό μεγάλη ομοιότητα με τη διαδικασία που 
ακολουθείται στην Ιαπωνία (Σχήμα 3.11). 

Το δελτίο ελέγχου αποτελείται από τρεις σελίδες. Στην πρώτη σελίδα 
συμπληρώνονται τα στοιχεία του κτιρίου, η θέση του και η περιγραφή του (είδος 
φέροντος οργανισμού, χρήση κ.λπ. ), καθώς και ο χαρακτηρισμός του ως προς την 
καταλληλότητα χρήσης του. Στη συνέχεια παρουσιάζονται το έντυπο που 
χρησιμοποιείται. 
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Πίνακας 3.10: Κριτήρια για το χαρακτηρισμό των επιμέρους στοιχείων 

Είδος βλάβης Αξιολόγηση 
Σοβαρότητα 

βλάβης 
Εύρος βλάβης 

Α. Φέροντα 
στοιχεία: δοκοί, 
υποστυλώματα, 

τοιχώματα, κόμβοι, 
φέρουσα τοιχοποιία 

Πράσινο 1, 2 1, 2 

Κίτρινο 
2 3, 4 

3 2 

Κόκκινο 
3 3, 4 

4 2, 3, 4 

Β1. Σκάλες 

Πράσινο 1, 2 1, 2 

Κίτρινο 
 

2 3, 4 

3 2 

Κόκκινο 3 3, 4 

4 2, 3, 4 

Β2. Τοίχοι πλήρωσης 

Πράσινο 
1, 2 1, 2, 3, 4 

3 2 

Κίτρινο 
3 3, 4 

4 2 

Κόκκινο 4 3, 4 

Β3. Στηθαία, στέγες, 
καμινάδες 

Πράσινο 1, 2 1, 2 

Κίτρινο 2 3, 4 

3 2 

Κόκκινο 4 2, 3, 4 

C. Απόκλιση από την 
κατακόρυφο 

Πράσινο 1, 2  

Κίτρινο 3 

Κόκκινο 4 

D. Προβλήματα 
εδάφους 

Πράσινο 1  

Κίτρινο ή 
Κόκκινο 

2, 3, 4, 5, 6 

Πίνακας 3.11: Κριτήρια για το χαρακτηρισμό του κτιρίου συνολικά 

Βλάβες στα επιμέρους στοιχεία Τελική αποτίμηση για όλο το κτίριο 

Α ή Β1 ή Β2: Κόκκινο Κόκκινο 

Α ή Β1 ή Β2: Κίτρινο και 
Β3: Πράσινο 

Κίτρινο 

Α και Β: Πράσινο και 
C ή D: Κίτρινό ή Κόκκινο 

Κίτρινο ή Κόκκινο 

Α και Β: Κίτρινο και 
C ή D: Κίτρινό ή Κόκκινο 

Κόκκινο 

Α και Β1 και Β2: Πράσινο και 
Β3: Κίτρινο ή κόκκινο (και C ή D πράσινο) 

Πράσινο για μέρος του κτιρίου. 
Απαίτηση για λήψη μέτρων ασφαλείας 
σε συγκεκριμένους χώρους. 

Α και Β1 και Β2 και Β3: Πράσινο Πράσινο 
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Σχήμα 3.17: Διάγραμμα ροής που περιγράφει τα στάδια μετασεισμικού ελέγχου 

στην προτεινόμενη μέθοδο. 
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Σχήμα 3.18: Προτεινόμενο έντυπο, Τουρκία, 1η σελίδα 
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Σχήμα 3.19: προτεινόμενο έντυπο, Τουρκία, 2η σελίδα 
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Σχήμα 3.21: Προτεινόμενο έντυπο, Τουρκία 3η σελίδα  



Μετασεισμικός έλεγχος κατασκευών – Βιβλιογραφική ανασκόπηση 87 

Λογισμικό για την αξιολόγηση της φέρουσας ικανότητας και της καταλληλότητας χρήσης 
κτιρίων μετά από σεισμό  

3.9 Βιβλιογραφία 

[1] Anagnostopoulos S. A., Moretti M., Panoutsopoulou M., 
Panagiotopoulou D., Thoma T., “Post Earthquake Damage and 
Usability Assessment of Buildings: Further Development and 
Applications. Final Report”, European Commission–D.G. 
Environment, Civil Protection-EPPO. 

[2] Baggio C., Bernardini A., Colozza R., Corazza L., Della Bella M., Di 
Pasquale G., Goretti A., Martinelli A., Orsini G., Papa F., Zuccaro G., 
2007, “Field Manual for post-earthquake damage and safety 
assessment and short term countermeasures (AeDES)”, European 
Commission, Joint Research Centre, Luxembourg. 

[3] “Japanese Guidelines for Post - Earthquake Damage Inspection of 
Reinforced Concrete Buildings” 

[4] Kaminosono T., Kumazawa F., Nakano Y., 2002, “Quick inspection 
manual for damaged reinforced concrete buildings due to 
earthquakes. Based on the disaster of 1999 Kocaeli earthquake in 
Turkey”, Ministry of Land, Infrastructure and Transport, Turkey. 

[5] Nakano Y., Maeda M., Kuramoto H., Murakami M., 2004, “Guideline 
for Post – Earthquake Damage Evaluation and Rehabilitation of RC 
Buildings in Japan”, Paper No 124, 13th World Conference on 
Earthquake Engineering, Vancouver, B.C., Canada. 

[6] Sextos A. G., Kappos A. J., Stylianidis K. C., 2008, “Computer-Aided 
Pre- and Post-Earthquake Assessment of Buildings Involving 
Database Compilation, GIS Visualisation and Mobile Data 
Transmission, Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering 
23 (2008) 59–73 

[7] www.atcouncil.org 

[8] http://www.episkeves2.civil.upatras.gr/ 

[9] www.yas.gr 

 

 

 

 

 

 

 



88 Κεφάλαιο 3 

Διπλωματική Εργασία Δημήτρης Ευσταθίου     Ε.Μ.Π. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Λογισμικό για την αξιολόγηση της φέρουσας ικανότητας και της καταλληλότητας χρήσης 
κτιρίων μετά από σεισμό 

 ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

4.1 Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία των σύγχρονων αντισεισμικών κανονισμών, είναι 
αποδεκτή η ανάπτυξη βλαβών στο φέροντα οργανισμό της κατασκευής κατά τη 
διάρκεια του σεισμού σχεδιασμού, εφόσον η πιθανότητα κατάρρευσης είναι 
επαρκώς μικρή. Αυτό σημαίνει ότι κατά τη δράση ενός ισχυρού σεισμού είναι πολύ 
πιθανό να αναπτυχθούν βλάβες στην κατασκευή, τη σοβαρότητα των οποίων 
καλείται να αξιολογήσει το συνεργείο που θα διενεργήσει το μετασεισμικό έλεγχο. 

Για την αξιολόγηση της σοβαρότητας αυτών των βλαβών δίνονται σε διάφορες χώρες 
(π.χ. Ιταλία, Ιαπωνία) περιγραφικά κριτήρια για το κάθε δομικό μέλος. Αυτό 
διευκολύνει αρκετά τους μηχανικούς, οι οποίοι έχουν ένα βοηθητικό εργαλείο για 
την αξιολόγηση της βλάβης. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται σε κάθε χώρα και η 
κατηγοριοποίηση της βλάβης, διαφέρουν λίγο μεταξύ τους και σε γενικές γραμμές 
ακολουθούν την ίδια λογική. 

Πέρα όμως από την αξιολόγηση της σοβαρότητας της βλάβης σε κάθε στοιχείο είναι 
πολύ σημαντικό να υπάρχει και μια εκ των προτέρων εκτίμηση της αναμενόμενης στο 
κτίριο βλάβης. Αυτό σημαίνει ότι ο μηχανικός θα πρέπει να αναγνωρίζει, ανάλογα με 
το φορέα και το έτος κατασκευής του, ποια σημεία είναι ευάλωτα και ενδέχεται να 
έχουν υποστεί βλάβες. Η γνώση των βλαβών που προέκυψαν από προηγούμενους 
σεισμούς και οι αδυναμίες στις κατασκευές που αυτοί κατέδειξαν είναι κατά 
συνέπεια ιδιαίτερα σημαντική.  

Ο μηχανικός, επομένως, έχοντας στη διάθεσή του μία περιγραφή για τη σοβαρότητα 
της κάθε βλάβης και έχοντας και γνώση αστοχιών που προκλήθηκαν σε 
προηγούμενους σεισμούς μπορεί να εστιάσει σε συγκεκριμένα ευάλωτα σημεία της 
κατασκευής με αποτέλεσμα τη διευκόλυνση της διενέργειας του ελέγχου. Με βάση 
όλα αυτά στο κεφάλαιο αυτό θα αναλυθούν συνήθεις βλάβες που αναπτύχθηκαν σε 
κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος κατά τη διάρκεια προηγούμενων σεισμών και 
θα γίνει μια κατηγοριοποίηση των πιθανών βλαβών για κάθε μέλος της κατασκευής.  
Θα δοθεί επίσης μία ερμηνεία για το πώς προέκυψε η παρατηρούμενη βλάβη, 
δίνοντας βαρύτητα στις κατασκευαστικές διατάξεις που κατά καιρούς εφαρμόστηκαν 
και προκάλεσαν προβλήματα. Τέλος, θα παρουσιαστούν και τα κριτήρια για την 
κατάταξη της βλάβης που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα PEADAB. 

4.2 Βλάβες στα υποστυλώματα 

Οι βλάβες στα υποστυλώματα αποτελούν την πρώτη προτεραιότητα για τους 
μηχανικούς που διενεργούν το μετασεισμικό έλεγχο. Είναι πολύ συνηθισμένες έπειτα 
από ένα σεισμό και συγχρόνως είναι ιδιαίτερα σοβαρές, καθώς μπορεί να οδηγήσουν 
σε τμηματική ή ολική κατάρρευση της κατασκευής σε περίπτωση ισχυρού 
μετασεισμού. Αν η βλάβη στα υποστυλώματα είναι σοβαρή ενδέχεται να απαιτηθεί 
η λήψη μέτρων ασφαλείας με προσωρινή υποστήριξη της κατασκευή. Για αυτόν το 
λόγο απαιτείται ορθή και γρήγορη αξιολόγηση της σοβαρότητας της βλάβης και την 
επιρροή της στην αντισεισμική ικανότητα της κατασκευής. 
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Τα υποστυλώματα καταπονούνται από αξονικές δυνάμεις (θλιπτικές ή και 
εφελκυστικές κατά τη διάρκεια του σεισμού), τέμνουσα και καμπτικές ροπές. Κάτω 
από την επίδραση αυτών των φορτίων μπορεί να προκληθούν βλάβες καμπτικού ή 
διατμητικού χαρακτήρα.  Ένας σημαντικός παράγοντας που καθορίζει ποιος από τους 
δύο μηχανισμούς θα είναι κρίσιμος είναι η λυγηρότητα του μέλους όπως εκφράζεται 
από το λόγο α. 

𝛭
𝑏ℎ2

𝑉
𝑏ℎ

=  
𝑀

𝑉ℎ
 ≈

𝐿

2ℎ
= 𝑎 (4.1) 

M: η ροπή κάμψης που ασκείται στο στοιχείο. 
Q: η τέμνουσα που ασκείται στο στοιχείο. 
h: το ύψος της διατομής του στοιχείου. 
L: το μήκος του στοιχείου. 

Όπως φαίνεται από τη σχέση 4.1 ο λόγος α προκύπτει από συσχέτιση της καμπτικής 
με τη διατμητική ένταση της διατομής του στοιχείου. Συγκεκριμένα, για ελαστικά 
μεγέθη, η μέγιστη τάση λόγω κάμψης που μπορεί να παραλάβει το στοιχείο είναι 
ανάλογη του μεγέθους M/bh2, ενώ η μέγιστη διατμητική ανάλογη του μεγέθους 
V/bh. Γενικά τα υποστυλώματα με μεγάλο ύψος και μικρές διαστάσεις είναι ευάλωτα 
σε κάμψη, ενώ σε αντίθετη περίπτωση ευάλωτα σε διάτμηση.  

4.2.1 Βλάβες με κυρίαρχη τη δράση της κάμψης 

Για μικρά αξονικά φορτία μπορεί να εμφανιστεί οριζόντια καμπτική ρωγμή ως 
αποτέλεσμα διαρροής του εφελκυόμενου οπλισμού, δηλαδή λόγω ανεπάρκειας του 
διαμήκους οπλισμού. Η σοβαρότητα αυτής της βλάβης εξαρτάται από το εύρος της 
ρωγμής. Επίσης μπορεί να εμφανιστεί αποφλοίωση του σκυροδέματος στην περιοχή 
επικάλυψης των οπλισμών ως αποτέλεσμα υπέρβασης της θλιπτικής αντοχής. Η 
βλάβη αυτή δεν εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους εφόσον περιορίζεται στην περιοχή 
εκτός του πυρήνα. Παρατηρείται συχνά σε υπεροπλισμένα στοιχεία με πολύ μικρή 
απόσταση μεταξύ των ράβδων του διαμήκους οπλισμού, στα οποία εμφανίζεται 
έλλειψη συνέχειας μεταξύ του σκυροδέματος εντός και εκτός του πυρήνα που 
σχηματίζεται από τις ράβδους του διαμήκους οπλισμού. Στο σχήμα 4.1 φαίνεται η 
ρηγμάτωση ενός υποστυλώματος λόγω κάμψης. 
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Σχήμα 4.1: Ρηγμάτωση υποστυλώματος λόγω κάμψης. [8] 

Μια βλάβη πιο σοβαρή με ψαθυρό χαρακτήρα, μπορεί να παρατηρηθεί σε 
περίπτωση ανακυκλιζόμενης καμπτικής ροπής με μικρή τέμνουσα και ισχυρή αξονική 
σύνθλιψη. Παρουσιάζεται σε υποστυλώματα με μέση ως μεγάλη λυγηρότητα και 
συγκεκριμένα για α  = 5 ÷ 6. Η βλάβη εντοπίζεται στην κορυφή και τη βάση του 
υποστυλώματος. Ένα σκαρίφημα της εικόνας αυτής της βλάβης φαίνεται στο σχήμα 
4.2. Ο τύπος αυτής της βλάβης είναι πολύ σοβαρός, γιατί πέρα από το ψαθυρό 
χαρακτήρα της αστοχίας και τη σημαντική μείωση της δυσκαμψίας του 
υποστυλώματος, συνεπάγεται και αδυναμία μεταφοράς κατακόρυφων φορτίων. 

 
Σχήμα 4.2: Σκαρίφημα εικόνας αστοχίας σε υποστύλωμα  για ισχυρή αξονική 

σύνθλιψη και εναλλασσόμενη καμπτική ροπή. [5] 

Ο μηχανισμός μέσω του οποίου λαμβάνει χώρα η παραπάνω αστοχία είναι ο 
ακόλουθος: Η υψηλή καμπτική ροπή στην κορυφή και τη βάση του υποστυλώματος, 
σε συνδυασμό με τη μεγάλη αξονική δύναμη οδηγεί στη συντριβή της θλιβόμενης 
ζώνης του σκυροδέματος. Η συντριβή αυτή μπορεί να εμφανιστεί και στις δύο 
πλευρές του υποστυλώματος, λόγω αντιστροφής της σεισμικής δράσης. Η συντριβή 
της θλιβόμενης ζώνης εκδηλώνεται αρχικά με αποφλοίωση του σκυροδέματος 
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επικάλυψης των οπλισμών και στη συνέχεια με εγκάρσια διόγκωση και διάρρηξη του 
πυρήνα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη διαρροή και πολλές φορές τη θραύση των 
συνδετήρων της περιοχής. Η θραύση των συνδετήρων και η αποδιοργάνωση του 
σκυροδέματος οδηγούν σε βράχυνση του υποστυλώματος υπό την επίδραση της 
αξονικής δύναμης και λυγισμό του διαμήκους οπλισμού. Λόγω αυτής της βράχυνσης 
το υποστύλωμα δεν μπορεί να παραλάβει πλέον τα κατακόρυφα φορτία. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα να υπερφορτίζονται τα γειτονικά υποστυλώματα, με κίνδυνο να 
αστοχήσουν και αυτά. Έτσι μπορεί να εμφανιστεί ταχεία μερική ή ολική κατάρρευση 
της κατασκευής λόγω αλυσιδωτής αστοχίας των κατακόρυφων στοιχείων. 

Οι βλάβες αυτές, όπως ήδη αναφέρθηκε, εμφανίζονται στην κορυφή και τη βάση του 
υποστυλώματος, εκεί δηλαδή που αναπτύσσεται και η μεγαλύτερη καμπτική ροπή. 
Τα περιμετρικά υποστυλώματα και κυρίως τα γωνιακά, αναπτύσσουν αξονική 
δύναμη προκειμένου να παραλάβουν τη σεισμική ροπή ανατροπής με αποτέλεσμα 
να δέχονται πολύ μεγάλα θλιπτικά φορτία. Υπάρχει, επομένως, ο κίνδυνος αστοχίας 
λόγω της θλίψης που παρατηρείται στη διατομή εξαιτίας των αξονικών θλιπτικών 
φορτίων και της καμπτικής ροπής. Στο σχήμα 4.3 φαίνεται βλάβη αυτού του είδους 
που παρατηρήθηκε σε υποστύλωμα στο σεισμό του Kobe το 1995 στην Ιαπωνία. 

Τα αίτια αυτού του τύπου αστοχίας είναι η κακή ποιότητα σκυροδέματος και η 
ανεπάρκεια των συνδετήρων στις κρίσιμες περιοχές, δηλαδή στις περιοχές που 
αναμένεται να σχηματιστούν πλαστικές αρθρώσεις. Παρατηρείται σε υποστυλώματα 
με διατομή μικρότερη από την απαιτούμενη, κοντά σε κόμβους όπου συντρέχουν 
ισχυρές δοκοί. 

 
Σχήμα 4.3: Αστοχία λόγω κάμψης και μεγάλης αξονικής δύναμη, Kobe 1995. [3] 

4.2.2 Βλάβες με κυρίαρχη τη διάτμηση 

Ο δεύτερος τύπος βλάβης που παρατηρείται στα υποστυλώματα μετά από ένα 
σεισμό έχει διατμητικό χαρακτήρα. Εκδηλώνεται με λοξές ρωγμές, οι οποίες λόγω της 
αντιστροφής της έντασης μπορεί να έχουν και χιαστί μορφή, στην ασθενέστερη ζώνη 
του υποστυλώματος. Αποτελεί ψαθυρή μορφή αστοχίας, αφού μόλις φτάσει τη 
διατμητική του αντοχή το υποστύλωμα αστοχεί απότομα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει 
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σε τοπική απώλεια ευστάθειας και στη συνέχεια σε πλήρη κατάρρευση, χωρίς να 
δώσει το χρόνο για εκκένωση του κτιρίου. Στο σχήμα 4.4 φαίνεται με τη μορφή 
σκαριφήματος η μορφή αυτής της αστοχίας. 

 
Σχήμα 4.4: Σκαρίφημα εικόνας αστοχίας σε υποστύλωμα  για ισχυρή αξονική 

σύνθλιψη και τέμνουσα. [5] 

Οι βλάβες αυτές οφείλονται σε διαγώνια εφελκυστική αστοχία του σκυροδέματος 
λόγω ανεπαρκούς οπλισμού διάτμησης. Παρουσιάζονται σε υποστυλώματα μέσης 
ως μικρής λυγηρότητας για τιμές του δείκτη α εντός του διαστήματος 2 < α < 5 ÷ 6 και 
εφόσον ο οπλισμός διάτμησης δεν είναι επαρκής. Στο σχήμα 4.5 φαίνεται η 
διατμητική αστοχία υποστυλώματος στο σεισμό της Καλαμάτας το 1986. Στο σχήμα 
4.6 φαίνεται η αστοχία ενός υποστυλώματος σε διάτμηση από σεισμό που έγινε στις 
Φιλιππίνες το 1990. Παρατηρείται αραιή διάταξη των συνδετήρων και μάλιστα στην 
άκρη του υποστυλώματος, όπου η διατμητική ένταση είναι μέγιστη. Στο σχήμα 4.7 
εμφανίζεται διατμητική αστοχία με θραύση αραιών συνδετήρων και λυγισμό του 
διαμήκους οπλισμού. 

  
Σχήμα 4.5: Διατμητική αστοχία σε υποστύλωμα από το σεισμό της Καλαμάτας το 

1986. [4] 
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Σχήμα 4.6: Διατμητική αστοχία υποστυλώματος, Φιλιππίνες 1990. [3] 

 
Σχήμα 4.7: Διατμητική αστοχία υποστυλώματος με θραύση αραιών συνδετήρων και 

λυγισμό διαμήκους οπλισμού. [4] 

Σε παλαιότερες κατασκευές οι συνδετήρες κάμπτονταν κατά 90°, εντός της 
επικάλυψης των οπλισμών. Αυτό καθιστούσε ανενεργούς του συνδετήρες όταν 
εκδηλωνόταν αποφλοίωση του σκυροδέματος, φαινόμενο συνηθισμένο κατά τη 
διάρκεια του σεισμού. Έτσι αυξανόταν ο κίνδυνος για διατμητική αστοχία του 
υποστυλώματος. Ταυτόχρονα, με το άνοιγμα των συνδετήρων μειωνόταν σημαντικά 
η περίσφιγξη του σκυροδέματος. Σύμφωνα με τους σύγχρονους κανονισμούς, οι 
συνδετήρες πρέπει να αγκυρώνονται εντός του πυρήνα του σκυροδέματος με γωνία 
τουλάχιστον 135°.  
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα διατμητικής αστοχίας αποτελεί η περίπτωση των 
κοντών υποστυλωμάτων για τα οποία ο δείκτης α είναι μικρότερος από 2. Κοντό 
υποστύλωμα εμφανίζεται όταν σε ένα κοινό υποστύλωμα εμποδίζονται οι οριζόντιες 
μετακινήσεις, επειδή το ύψος των τοιχοπληρώσεων δεν καλύπτει το ύψος του 
ορόφου (Σχήμα 4.8). Η διατμητική δύναμη που παραλαμβάνει το υποστύλωμα με 
μικρότερο ύψος είναι μεγαλύτερη από εκείνη που θα αναλάμβανε το υποστύλωμα 
με το πλήρες ύψος. Για αυτό το λόγο, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8, πρέπει να 
ληφθεί ειδική μέριμνα κατά το σχεδιασμό του έναντι τεμνουσών με χρήση πυκνών 
συνδετήρων σε όλο το ύψος του ή ακόμα και διαγώνιου οπλισμού σε περίπτωση 
μικρού ελεύθερου ύψους. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή γιατί λόγω διατμητικής 
αστοχίας κοντών υποστυλωμάτων μπορεί να καταρρεύσει ακόμα και ολόκληρη η 
κατασκευή. Στο σχήμα 4.9 φαίνεται η αστοχία σε διάτμηση κοντού υποστυλώματος 
με δημιουργία χιαστί ρωγμής. Το κοντό υποστύλωμα δημιουργήθηκε εξαιτίας του 
στηθαίου του μπαλκονιού. 

 
Σχήμα 4.8: Σχηματισμός κοντού υποστυλώματος από τοιχοποιία που αναπτύσσεται 

σε ένα τμήμα του ύψους του υποστυλώματος. 

 
Σχήμα 4.9: Διατμητική αστοχία κοντού υποστυλώματος, Northridge 1994.[11] 
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Σύμφωνα με του σύγχρονους αντισεισμικούς κανονισμούς η τέμνουσα σχεδιασμού 
προσδιορίζεται με βάση τις μέγιστες ροπές  που μπορεί να αναπτυχθούν στα άκρα 
του υποστυλώματος, όταν δημιουργηθούν πλαστικές αρθρώσεις και όχι με βάση την 
τέμνουσα της ανάλυσης (ικανοτικός σχεδιασμός). Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπονται 
βλάβες διατμητικού τύπου γιατί έτσι εξασφαλίζεται ότι η αστοχία από κάμψη θα 
προηγείται της αστοχίας από διάτμηση.  

Τέλος, ως περίπτωση βλάβης διατμητικού τύπου μπορεί να θεωρηθεί, η βλάβη που 
παρατηρείται στα υποστυλώματα μονόπλευρα τοιχοπληρωμένων πλαισίων, όπου 
την αστοχία της τοιχοπλήρωσης ακολουθούν και τα υποστυλώματα (Σχήμα 4.10). 

 

Σχήμα 4.10: Διατμητική αστοχία υποστυλώματος, μονόπλευρα τοιχοπληρωμένου 
πλαισίου. [11] 

4.2.3  Άλλες βλάβες στα υποστυλώματα 

Βλάβες παρατηρούνται επίσης στα υποστυλώματα στις ενώσεις του διαμήκους 
οπλισμού λόγω ανεπαρκούς μήκους παράθεσης (Σχήμα 4.11). Επίσης, μια άλλη 
μορφή βλάβης οφείλεται στις τάσεις διάσπασης του διαμήκους οπλισμού. Κατά τη 
διάρκεια του σεισμού είναι πιθανό να αναπτυχθούν μεγάλες τάσεις συνάφειας στη 
διεπιφάνεια οπλισμού και σκυροδέματος εξαιτίας των έντονων μεταβολών στο 
διάγραμμα των ροπών που εισάγονται στα υποστυλώματα από τις σεισμικές δράσεις. 
Οι τάσεις συνάφειας ασκούν περιμετρικές εφελκυστικές τάσεις στο περιβάλλον 
σκυρόδεμα του διαμήκους οπλισμού του υποστυλώματος (ή της δοκού) με 
αποτέλεσμα, αν δεν υπάρχουν πυκνοί συνδετήρες, το σχηματισμό ρωγμών 
διάσπασης κατά μήκος των ράβδων. Το φαινόμενο αυτό εμφανίζεται όταν 
χρησιμοποιείται διαμήκης οπλισμός με μεγάλη διάμετρο, η ποιότητα του 
σκυροδέματος είναι χαμηλή και το πάχος επικάλυψης του οπλισμού είναι μικρό. 
Αυτές οι ρωγμές διάσπασης οδηγούν σε μείωση της συνάφειας των ράβδων και σε 
εξασθένιση του υποστυλώματος. Στο σχήμα 4.12 φαίνεται η περίπτωση 
αποφλοίωσης υποστυλώματος εξαιτίας του παραπάνω φαινομένου με παρουσία 
σκυροδέματος χαμηλής ποιότητας. Σε περίπτωση που στη ζώνη αποφλοίωσης 
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βρίσκονται τα άκρα συνδετήρων υπάρχει ο κίνδυνος να ανοίξει ο συνδετήρας και να 
χαθεί η περίσφιγξη με αποτέλεσμα σημαντική εξασθένιση του υποστυλώματος και 
την πιθανή πρόκληση περαιτέρω αστοχιών στο σύνολο της κατασκευής. 

 
Σχήμα 4.11: Αστοχία σε υποστύλωμα λόγω ανεπαρκούς μήκους παράθεσης 

(Φιλιππίνες 1990) [3] 

 
Σχήμα 4.12: Αποφλοίωση σκυροδέματος λόγω ρωγμών διάσπασης (Ιαπωνία). [3] 

Τέλος, παρατηρούνται βλάβες στα υποστυλώματα λόγω κακής αγκύρωσης του 
διαμήκους οπλισμού. Στα υποστυλώματα και στις δοκούς η αγκύρωση γίνεται εντός 
του κόμβου δοκού-υποστυλώματος. Σε παλαιότερες κατασκευές δεν τοποθετούνταν 
εγκάρσιος οπλισμός εντός του κόμβου με αποτέλεσμα οι ράβδοι να αγκυρώνονται σε 
άοπλο σκυρόδεμα. Κατά τη δράση των σεισμικών φορτίων αναπτύσσονται τάσεις 
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διάρρηξης στη ζώνη αγκύρωσης με κίνδυνο τη διάρρηξη του απερίσφιγκτου 
σκυροδέματος του κόμβου (Σχήμα 4.13) Όλοι οι σύγχρονοι κανονισμοί επιβάλλουν 
την τοποθέτηση εγκάρσιου οπλισμού στις περιοχές των αγκυρώσεων και τους 
κόμβους.  

 
Σχήμα 4.13: Απουσία εγκάρσιου οπλισμού εντός του κόμβου με αποτέλεσμα τη 

διάρρηξη του απερίσφιγκτου σκυροδέματος. [3] 

Σαν συμπέρασμα από όλες τις παραπάνω βλάβες προκύπτει ότι ένα πολύ σημαντικό 
στοιχείο στον αντισεισμικό σχεδιασμό των υποστυλωμάτων είναι η χρήση πυκνών 
συνδετήρων με κατάλληλο μέγεθος στις κρίσιμες περιοχές, δηλαδή στις περιοχές 
όπου αναμένεται να σχηματιστούν πλαστικές αρθρώσεις. Με τη χρήση των πυκνών 
συνδετήρων επιτυγχάνεται καταρχήν η παραλαβή της τέμνουσας σχεδιασμού. 
Ταυτόχρονα, όμως, εμποδίζεται ο λυγισμός των θλιβόμενων ράβδων και 
επιτυγχάνεται η περίσφιγξη του σκυροδέματος. Το τελευταίο αυτό στοιχείο είναι 
πολύ σημαντικό καθώς με την περίσφιγξη του σκυροδέματος εξασφαλίζεται επαρκής 
στροφική πλαστιμότητα στις πιθανές θέσεις πλαστικών αρθρώσεων.  

4.3 Βλάβες στα τοιχώματα 

Τα τοιχώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα αποτελούν τα κύρια δομικά στοιχεία για 
την αντιμετώπιση των οριζόντιων σεισμικών δυνάμεων που αναπτύσσονται κατά τη 
σεισμική διέγερση. Χρησιμοποιούνται είτε σε συνδυασμό με πλαίσια είτε και μόνα 
τους για την παραλαβή των οριζόντιων σεισμικών δράσεων. Τα κύρια χαρακτηριστικά 
που καθιστούν τα στοιχεία αυτά αναγκαία για την αντιμετώπιση των σεισμικών 
δράσεων, είναι η πολύ μεγάλη δυσκαμψία και η αντοχή που παρουσιάζουν έναντι 
των οριζόντιων καταπονήσεων. Οι βλάβες στα τοιχώματα μετά από ένα σεισμό είναι 
πολύ συνηθισμένες και μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες. 
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Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι βλάβες με τη μορφή χιαστί ρηγμάτων διατμήσεως. 
Αποτελούν τύπους  αστοχίας με ψαθυρή μορφή και για αυτό το λόγο είναι ιδιαίτερα 
σοβαρές. Εμφανίζονται με τη μορφή λοξών ρηγμάτων, που λόγω της αντιστροφής της 
σεισμικής έντασης εμφανίζουν τελικά χιαστί μορφή (Σχήμα 4.14). Ένας πολύ σοβαρός 
κίνδυνος είναι τα δύο πλευρικά δημιουργούμενα ισοσκελή τρίγωνα, που 
σχηματίζονται λόγω των διατμητικών ρηγμάτων, να υποστούν μεγάλες μετακινήσεις, 
με κίνδυνο τη βράχυνση του τοιχώματος και την αδυναμία του να παραλάβει 
κατακόρυφα φορτία. Υπάρχει επομένως κίνδυνος τμηματικής ή και ολικής 
κατάρρευσης λόγω αλυσιδωτών αστοχιών κατακόρυφων στοιχείων. Προς 
αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου οι σύγχρονοι αντισεισμικοί κανονισμοί 
προβλέπουν την ύπαρξη ενισχύσεων στα άκρα του τοιχώματος με τη μορφή εμφανών 
ή και κρυφών υποστυλωμάτων που μπορούν να παραλάβουν το αξονικό φορτίο. 

 
Σχήμα 4.14: Βλάβη με χιαστί διατμητικά ρήγματα με μεγάλη μετακίνηση των 

τριγωνικών τμημάτων του σκυροδέματος, σεισμός Αθήνας 1999. [4] 

Άλλη κατηγορία βλάβης είναι η εμφάνιση ρηγμάτωσης σε αρμούς σκυροδέτησης, οι 
οποίες είναι και οι πιο συνηθισμένες. Η διάταξη της ρωγμής είναι οριζόντια και 
οφείλεται στην αδυναμία μεταφοράς τεμνουσών δυνάμεων στον αρμό (Σχήματα 4.15 
και 4.16). Αύτη η μορφή βλάβης εμφανίζεται πιο συχνά στα τοιχώματα από ότι στα 
υποστυλώματα, λόγω των μικρότερων αξονικών φορτίων που ασκούνται στα 
τοιχώματα. Οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μη καλότεχνη σύνδεση παλιού και νέου 
σκυροδέματος. Δε θεωρείται επικίνδυνη μορφή βλάβης γιατί αφενός μεν δε 
μειώνεται η δυνατότητα μεταφοράς αξονικών δυνάμεων και αφετέρου δε μειώνεται 
η δυσκαμψία του φορέα. Τέλος, υπάρχουν και οι βλάβες  καμπτικού τύπου οι οποίες 
είναι σπάνιες (Σχήμα 4.16). 
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Σχήμα 4.15: Σκάριφημα της βλάβης τοιχώματος στον αρμό διακοπής εργασίας. [7] 

 

 
Σχήμα 4.16: Καμπτική βλάβη τοιχώματος. [7] 

4.4 Βλάβες στις δοκούς 

Οι βλάβες στις δοκούς είναι και αυτές με τη σειρά τους πολύ συνηθισμένες μετά από 
ένα σεισμό και μάλιστα εμφανίζονται συχνότερα από ότι οι βλάβες στα 
υποστυλώματα. Είναι, όμως, λιγότερο επικίνδυνες για την ασφάλεια του κτιρίου και 
για αυτό το λόγο έπονται σε σπουδαιότητα των βλαβών που παρατηρούνται στα 
υποστυλώματα.  

Μια περίπτωση παρατηρούμενης βλάβης είναι αυτή του σχηματισμού ρωγμών στο 
εφελκυόμενο πέλμα του ανοίγματος. Αυτή η περίπτωση αποτελεί τον πιο 
συνηθισμένο τύπο βλάβης στις δοκούς μετά από ένα σεισμό. Στη συντριπτική 
πλειοψηφία τους, βλάβες αυτής της μορφής δεν εγκυμονούν κινδύνους. Αυτές οι 
βλάβες οφείλονται στον επαναληπτικό χαρακτήρα της κατακόρυφης συνιστώσας της 
σεισμικής δράσης, εξαιτίας του οποίου διευρύνονται ήδη υπάρχουσες τριχοειδείς 
ρωγμές με αποτέλεσμα να γίνονται εμφανείς. Κατά μία έννοια επομένως δεν 
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αποτελούν βλάβες από το σεισμό, αλλά εκδήλωση υφιστάμενης φυσιολογικής 
ρηγμάτωσης που αποκαλύφθηκε. Υπάρχει η περίπτωση, όμως, η ίδια εικόνα βλάβης 
να είναι ένδειξη ανεπάρκειας στη δράση κατακόρυφων φορτίων. Στην περίπτωση 
αυτή συχνά παρατηρούνται αρκετές ρωγμές μεγάλου πλάτους συγκεντρωμένες σε 
μία περιοχή της δοκού, που μπορεί να πιθανολογηθεί ανάπτυξη μέγιστης ροπής 
κάμψης και είναι ένδειξη διαρροής του εφελκυόμενου χάλυβα. 

 
Σχήμα 4.17: Σκαρίφημα καμπτικών ρωγμών στο άνοιγμα της δοκού. [7] 

Άλλο είδος βλάβης είναι καμπτικές ρωγμές στο άνω πέλμα των δοκών στις στηρίξεις, 
κάτι το οποίο δικαιολογείται από τη δράση των σεισμικών φορτίων. Επίσης μπορεί 
να εμφανιστούν και ρωγμές στο κάτω πέλμα της δοκού κοντά στην στήριξη, η οποίες 
οφείλονται τις περισσότερες φορές σε κακή αγκύρωση του οπλισμού κάτω πέλματος 
στις στηρίξεις. Συγκεκριμένα το μήκος αγκύρωσης δεν είναι επαρκές με αποτέλεσμα 
την ολίσθηση του διαμήκους οπλισμού και το σχηματισμό ρωγμής κάθετα στην 
διεύθυνση ολίσθησης (Σχήμα 4.18). Η βλάβη σε αυτήν την περίπτωση εκδηλώνεται 
με ένα ή δύο ρήγματα μεγάλου εύρους κοντά στη στήριξη.  

 
Σχήμα  4.18 : Βλάβη στη δοκό λόγω ανεπαρκούς μήκους αγκύρωσης. [3] 

Μια άλλη περίπτωση βλάβης σε δοκούς είναι αυτή της διατμητικής βλάβης κοντά στη 
στήριξη, η οποία αποτελεί σοβαρή και ανεπιθύμητη μορφή βλάβης λόγω του 
ψαθυρού χαρακτήρα της. Για την αποφυγή της προβλέπεται στους σύγχρονους 
αντισεισμικούς κανονισμούς ο ικανοτικός σχεδιασμός σε τέμνουσα με βάση τις 
μέγιστες ροπές που μπορεί να αναπτυχθούν στα άκρα της δοκού. Επίσης, ένα άλλο 
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είδος βλάβης είναι η διατμητική ή καμπτική αστοχία στις θέσεις έδρασης 
δευτερευουσών δοκών ή φυτευτών υποστυλωμάτων (Σχήμα 4.20) 

Τέλος, μπορεί να παρουσιαστούν και χιαστί διατμητικά ρήγματα στην περίπτωση 
δοκών σύζευξης (Σχήμα 4.21). Οι δοκοί σύζευξης είναι  τα  οριζόντια στοιχεία 
σύνδεσης συζευγμένων τοιχωμάτων, που δημιουργούνται σαν υπέρθυρα μίας 
στήλης ανοιγμάτων με μεγάλα τοιχώματα. Ο τρόπος αστοχίας είναι παρόμοιος με 
αυτόν των κοντών υποστυλωμάτων. Τα συζευγμένα τοιχώματα αποτελούν δομικό 
σύστημα εξαιρετικής ενεργειακής απόδοσης με ταυτόχρονη αυξημένη δυσκαμψία. 

 
Σχήμα 4.19: Διατμητική αστοχία δοκού κοντά στη στήριξη. 

 
Σχήμα 4.20: Διατμητική αστοχία στη θέση έμμεσης στήριξης. [7] 
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Σχήμα 4.21: Χιαστί διατμητικές ρωγμές σε δοκούς σύζευξης. 

4.5 Βλάβες στους κόμβους δοκών – υποστυλωμάτων  

Η στατική λειτουργία ενός πλαισίου βασίζεται αποκλειστικά στην ικανότητα των 
κόμβων του να μεταβιβάζουν τα εσωτερικά εντατικά μεγέθη από το ένα μέλος στο 
άλλο. Ο κόμβος θα πρέπει να παραλαμβάνει αξιόπιστα τις θλιπτικές και εφελκυστικές 
δυνάμεις, καθώς και τις αντίστοιχες διατμητικές δυνάμεις των καμπτόμενων μελών 
που προστρέχουν σε αυτόν, παραμένοντας πρακτικά απαραμόρφωτος. Η παραλαβή 
αυτών των δυνάμεων προκαλεί μια ιδιαίτερη εντατική κατάσταση στο εσωτερικό του 
κόμβου, η οποία περιγράφεται με τη θεώρηση της δισδιάστατης ή τρισδιάστατης 
ελαστικότητας και όχι της μονοδιάστατης, όπως συμβαίνει στους ραβδωτούς φορείς. 

Το πρόβλημα της συνολικής συμπεριφοράς ενός κόμβου από οπλισμένο σκυρόδεμα 
έναντι των σεισμικών δράσεων αποτελεί ένα ιδιαίτερα σύνθετο πρόβλημα, που δεν 
έχει κατανοηθεί και επιλυθεί πλήρως. Για το σχεδιασμό χρησιμοποιείται ένα 
προσεγγιστικό προσομοίωμα δικτυωματικής μορφής. Στα παρακάτω σχήματα 
φαίνονται οι εικόνες αστοχίας που παρουσιάζονται στους διάφορους κόμβους 
δοκών-υποστυλωμάτων ενός κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα. Στο σχήμα 4.21 
παρουσιάζεται ένας γωνιακός κόμβος. Στην περίπτωση που ασκείται ροπή, όπως 
στην αριστερή εικόνα, δηλαδή στην περίπτωση που τα μέλη που συντρέχουν στον 
κόμβο εφελκύουν τις εξωτερικές ίνες τους, σχηματίζεται ένας θλιπτήρας εντός του 
κόμβου. Αντίθετα, στη μεσαία εικόνα, όπου εφελκύονται οι εσωτερικές ίνες των 
μελών που συντρέχουν, απαιτείται για την ισορροπία να προσφερθεί ένας διαγώνιος 
εφελκυσμός. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνει συνέχιση των συνδετήρων, τόσο των 
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υποστυλωμάτων όσο και των δοκών στο εσωτερικό του κόμβου προκειμένου να 
μπορέσει να αναπτυχθεί η απαιτούμενη λοξή εφελκυστική δύναμη.  

 
Σχήμα 4.21: Αστοχία γωνιακού κόμβου. Αριστερά: ροπές που συνθλίβουν την 

εσωτερική ίνα. Μέσο: ροπές που εφελκύουν την εσωτερική ίνα. Δεξιά: 
ανακυκλιζόμενη φόρτιση με ροπές. [7] 

 
Σχήμα 4.22: Αστοχία εξωτερικού κόμβου πολυωρόφου. Αριστερά: ροπές που 

συνθλίβουν την κάτω ίνα της δοκού. Μέσο: ροπές που συνθλίβουν την άνω ίνα της 
δοκού. Δεξιά: Ανακυκλιζόμενη φόρτιση με ροπές. [7] 

 
Σχήμα 4.23: Αστοχία κόμβου σχήματος σταυρού. Αριστερά: σεισμική δράση από 

δεξιά προς τα αριστερά. Μέσο: σεισμική δράση από αριστερά προς τα δεξιά. Δεξιά: 
ανακυκλιζόμενη σεισμική δράση. [7] 

Η εμπειρία από προηγούμενους σεισμούς στη χώρα μας δείχνει ότι οι κόμβοι δοκών-
υποστυλωμάτων και ιδιαίτερα οι εξωτερικοί αποτελούν ένα από τα πλέον ευπαθή 
σημεία των υφιστάμενων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι βλάβες στους 
κόμβους είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές γιατί υποβαθμίζουν την ακαμψία του 
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φέροντος στοιχείου και οδηγούν σε μη ελεγχόμενη ανακατανομή της έντασης. Σε 
παλαιότερους κανονισμούς δε γινόταν έλεγχος σε διατμητικές τάσεις και δεν 
τοποθετούνταν συνδετήρες μέσα σε αυτούς. Έτσι, μπορεί να εμφανιστεί διαγώνια 
εφελκυστική αστοχία του κόμβου με αποτέλεσμα να μειωθεί σημαντικά  ακαμψία 
του (Σχήμα 4.24) ή ακόμα και να χαθεί η στήριξη της δοκού στο υποστύλωμα (Σχήμα 
4.25).    

 
Σχήμα 4.24: Διαγώνια ρηγμάτωση εξωτερικού κόμβου. [4] 

 
Σχήμα 4.25: Απώλεια της στήριξης της δοκού στο υποστύλωμα λόγω διαγώνιας 

ρηγμάτωσης του κόμβου, Καλαμάτα 1986. [3] 
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4.6 Βλάβες στις πλάκες 

Οι βλάβες των οριζόντιων επιφανειακών στοιχείων σε κατασκευές, όπως είναι οι 
πλάκες είναι γενικά δευτερεύουσας σημασίας, αφού σχεδόν πάντα δεν επηρεάζουν 
την ευστάθεια της κατασκευής. Επίσης, συνήθως δεν υπάρχει κίνδυνος για την ίδια 
την πλάκα, λόγω του μεγάλου βαθμού υπερστατικότητας, με εξαίρεση τους 
προβόλους. Τέλος, οι πλάκες είναι στοιχεία σε γενικές γραμμές ανεπηρέαστα από τις 
σεισμικές δυνάμεις. 

Ο πιο συχνός τύπος βλάβης στις πλάκες είναι η εμφάνιση πλήθους ρωγμών σε τυχαίες 
θέσεις. Αυτού του είδους η βλάβη δεν είναι ανησυχητική και οφείλεται στη 
διεύρυνση τριχοειδών ρωγμών που υπήρχαν από πριν στο σκυρόδεμα. Επίσης, 
τέτοιου είδους ρωγμές μπορεί να εμφανιστούν και σε περιοχές ανωμαλιών 
κατόψεως, όπως στις γωνίες μεγάλων οπών. Σπάνια, αυτές οι ρωγμές που 
εμφανίζονται σε τυχαίες θέσεις μπορεί να οφείλονται και σε καθίζηση των 
υποστυλωμάτων που αποτελεί σοβαρότερη βλάβη. Σε αυτήν την περίπτωση, όμως 
θα παρατηρούνται και βλάβες στις γειτονικές δοκούς και ρηγμάτωση των 
τοιχοπληρώσεων.  

Στην περίπτωση προβόλων οι ρωγμές θα πρέπει να εξεταστούν με μεγαλύτερη 
προσοχή γιατί όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως οι πρόβολοι λόγω έλλειψης 
υπερστατικότητας, είναι τα πλέον κρίσιμα επιφανειακά στοιχεία. Όταν οι ρωγμές 
είναι παράλληλες προς τους κύριους οπλισμούς, τότε δεν είναι ανησυχητικές. Εκείνες 
που απαιτούν προσοχή είναι ενδεχόμενες ρηγματώσεις με διεύθυνση κάθετη προς 
τον κύριο οπλισμό. Αυτές θα εμφανιστούν στο πάνω πέλμα στην παρειά της στήριξης 
του προβόλου με τη δοκό (Σχήμα 4.26), όπου δηλαδή αναπτύσσονται και οι μέγιστες 
ροπές κάμψης. Σε περίπτωση που το βάθος των ρωγμών είναι μεγαλύτερο από το 
πάχος της επικάλυψης και πιθανολογείται διαρροή του εφελκυόμενου οπλισμό, τότε 
είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων επέμβασης. 

 
Σχήμα 4.26: Διάταξη καμπτικών ρωγμών με διεύθυνση κάθετα προς τον κύριο 

οπλισμό κοντά στην στήριξη του προβόλου σε κάτοψη και τομή. [7] 

Τέλος, μια πολύ σοβαρή μορφή βλάβης είναι εκείνη που εμφανίζεται σε πλάκες οι 
οποίες εδράζονται απευθείας σε υποστυλώματα λόγω αστοχίας της πλάκας σε 
διάτρηση. Η κατάσταση αστοχίας χαρακτηρίζεται από τη δημιουργία λοξής 
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επιφάνειας θραύσεως και όχι μόνο από τη δημιουργία λοξής ρωγμής. Η επιφάνεια 
θραύσεως διαπερνά την πλάκα με μέση κλίση 30° ως 35°. Στο σχήμα φαίνεται ο κώνος 
θραύσεως και η άνω επιφάνεια της πλάκας. Αστοχία αυτού του είδους μπορεί να 
οδηγήσει σε εικόνα κατάρρευσης όπως του σχήματος. Για αυτό το λόγο πρέπει να 
αποφεύγεται τέτοιου είδους μόρφωση σε αντισεισμικές κατασκευές.  

 

Σχήμα 4.27: Βλάβη στη σύνδεση πλάκας υποστυλώματος. Στο αριστερά σχήμα 
φαίνεται η τομή. Στο δεξιά φαίνεται η άνω επιφάνεια της πλάκας. [7] 

 
Σχήμα 4.28: Αστοχία πλάκας λόγω διάτρησης. 
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4.7 Βλάβες στον οργανισμό πλήρωσης 

Οι τοίχοι πλήρωσης τις περισσότερες φορές δε λαμβάνονται υπόψη κατά την 
ανάλυση. Στην πραγματικότητα, όμως, αλληλεπιδρούν με το φέροντα οργανισμό 
κατά τη διάρκεια του σεισμού. Η αλληλεπίδραση αυτή μπορεί να είναι θετική ή 
αρνητική. Σε περίπτωση που παρατηρείται ασύμμετρη διάταξη των τοιχοπληρώσεων 
καθ’ ύψος ή σε κάτοψη αυτό σημαίνει και ασύμμετρη κατανομή των δυσκαμψιών 
καθ’ ύψος (κίνδυνος μαλακού ορόφου) ή σε κάτοψη (αύξηση στρεπτικών 
επιδράσεων). 

Στην Ελλάδα το σύνολο σχεδόν των τοίχων κατασκευάζεται από πλινθοδομές σε 
επαφή με το πλαίσιο του φέροντος οργανισμού. Οι βλάβες στους τοίχους πλήρωσης 
εμφανίζονται πριν από τις βλάβες στο φέροντα οργανισμό επειδή το υλικό 
κατασκευής τους (πλίνθοι, κονίαμα, επίχρισμα) έχει μικρότερη αντοχή και ικανότητα 
παραμόρφωσης από το σκελετό. Από μόνες τους οι βλάβες στους τοίχους πλήρωσης 
δεν είναι επικίνδυνες για την ευστάθεια της κατασκευής αν δε συνοδεύονται και από 
βλάβες στο σκελετό. Παρόλα αυτά, απορροφούν συνήθως το μεγαλύτερο ποσοστό 
από τις δαπάνες επισκευής γιατί συνδέονται με ευρείας κλίμακας επισκευές 
εγκαταστάσεων και καλύψεων, όπως επιχρίσματα, χρώματα, πλακάκια, 
μαρμαροεπενδύσεις, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά κ.λπ.. 

Οι βλάβες στον οργανισμό πλήρωσης ακολουθούν την εξής εξελικτική πορεία. Κατά 
τη διέγερση της κατασκευής από το σεισμό, το πλαίσιο του σκυροδέματος αρχίζει να 
παραμορφώνεται, οπότε εκδηλώνονται τα πρώτα ρήγματα στα επιχρίσματα και 
μάλιστα στις γραμμές επαφής τοιχοποιίας και σκελετού. Με την αύξηση της 
παραμόρφωσης του πλαισίου, τα ρήγματα αυτά διαπερνούν τις τοιχοποιίες, γεγονός 
που εκδηλώνεται με αποκόλληση της τοιχοποιίας από το περιβάλλον πλαίσιο. Στη 
συνέχεια εκδηλώνονται χιαστί ρήγματα, στην αρχή μικρά, και ακολούθως μεγάλα στο 
σώμα της τοιχοποιίας υπό μορφή κλιμακωτή δια των αρμών του κονιάματος. 

 
Σχήμα 4.29: Αποκόλληση από το πλαίσιο (αριστερά). Χιαστί διαμπερή ρήγματα 

(δεξιά) [7] 
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4.8 Βλάβες στα κλιμακοστάσια 

Τα κλιμακοστάσια είναι πολύ σημαντικά στοιχεία της κατασκευής και πρέπει να είναι 
λειτουργικά μετά την εκδήλωση του σεισμού προκειμένου να μπορούν να 
απομακρυνθούν οι χρήστες του κτιρίου με ασφάλεια. Οι βλάβες που παρατηρούνται 
στο φορέα του κλιμακοστάσιου αξιολογούνται με βάση το κριτήριο της 
λειτουργικότητάς του και προφανώς την αποφυγή μερικής ή ολική κατάρρευσης.  

Τα κλιμακοστάσια είναι στοιχεία δύσκαμπτα, μονολιθικά συνδεδεμένα με τη 
φέρουσα κατασκευή και αλληλεπιδρούν μαζί της κατά τη διάρκεια του σεισμού. Η 
έκκεντρη τοποθέτηση των κλιμακοστάσιων είναι δυνατό να προκαλέσει πρόσθετες 
στρεπτικές καταπονήσεις σε περίπτωση σεισμού εξαιτίας μη κανονικής τοποθέτησης 
των στοιχείων δυσκαμψίας σε κάτοψη,  καθώς είναι στοιχεία δύσκαμπτα. Επίσης, 
προσοχή απαιτείται γιατί μπορεί να δημιουργηθεί κοντό υποστύλωμα όταν η σκάλα 
συνδέεται καθ΄ ύψος με ένα υποστύλωμα (Σχήμα 4.30) 

Έτσι, εξαιτίας του κλιμακοστάσιου ενδέχεται να επιβαρυνθούν και τα φέροντα 
στοιχεία της κατασκευής. Εκτός από τη δημιουργία κοντού υποστυλώματος και τον 
κίνδυνο διατμητικής αστοχίας του, έχουν παρατηρηθεί μετά από σεισμούς βλάβες σε 
κόμβους δοκών-υποστυλωμάτων δίπλα στις σκάλες. Τέλος, έχουν παρατηρηθεί και 
βλάβες στον τοίχο που περιβάλλει τις σκάλες, ο οποίος μπορεί να είναι φέρον 
στοιχείο π.χ. τοιχώματα ή μη φέρων τοίχος.   

 

 
Σχήμα 4.30: Σχηματισμός κοντού υποστυλώματος λόγω παρεμβολής της σκάλας 

καθ’ ύψος του υποστυλώματος. 
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4.9 Κατάταξη σοβαρότητας βλαβών σύμφωνα με το πρόγραμμα 
PEADAB 

Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, για την εκτέλεση του αλγορίθμου 
που χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα PEADAB απαιτείται να εισαχθούν ως δεδομένα 
η σοβαρότερη βλάβη που παρατηρείται σε κάθε δομικό μέλος. Για τη βοήθεια των 
μηχανικών δίνεται περιγραφή των κριτηρίων για κάθε κατηγορία σοβαρότητας 
βλάβης, καθώς και πλήθος βοηθητικών εικόνων βλαβών με την αντίστοιχη κατάταξή 
τους. Τονίζεται, ότι και άλλες μέθοδοι που αναλύθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο 
(Ιταλία, Ιαπωνία), διαθέτουν ένα αντίστοιχο σύστημα για την αξιολόγηση της βλάβης, 
απλώς θα αναλυθεί σε αυτό το σημείο εκείνο του προγράμματος PEADAB γιατί πάνω 
σε αυτό θα στηριχθεί στο επόμενο κεφάλαιο η ανάπτυξη του αλγορίθμου για τη 
διενέργεια του μετασεισμικού ελέγχου.  

Τυπικοί δείκτες βλάβης για κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα είναι οι εξής: 

 Καθόλου Βλάβη = 1 
1. Δεν υπάρχουν ενδείξεις κινδύνου. 
2. Πολύ μικρή βλάβη σε μη φέροντα στοιχεία. 
3. Μικρές ρωγμές σε λίγους τοίχους πλήρωσης και στα επιχρίσματα. 

  Ελαφριά Βλάβη = 2 
1. Μικρές ρωγμές d ≤ 3.0 mm σε λίγους τοίχους πλήρωσης. 
2. Παρατηρείται κάποια αποφλοίωση του σκυροδέματος και ρωγμές σε 

κάποια φέροντα στοιχεία. Ενδεικτικά εύρη ρωγμών είναι: 
Δοκοί: dδιαγ. ≤~ 0.5 mm, dκατ  ≤~ 2.0 mm. 
Υποστυλώματα: dδιαγ. ≤~ 0.5 mm, dοριζ.  ≤~ 2.0 mm. 
Τοιχώματα: dδιαγ. ≤~ 0.5 mm, dοριζ.  ≤~ 1.0 mm. 
Σκάλες: d ≤~ 3.0 mm. 
Πλάκες: d ≤~ 1.0 mm. 

3. Αποδιοργάνωση, μικρή ολίσθηση ή πτώση κεραμιδιών. 
4. Ρωγμές ή μερική αστοχία καμινάδων και στηθαίων. 
5. Με δυσκολία ορατή κλίση του κτιρίου. 

 Μεσαία-Βαριά Βλάβη = 3 
1. Εκτεταμένες μεγάλες διαγώνιες ή άλλες ρωγμές στους τοίχους πλήρωσης 

( d ≥ 3.0 mm) σε έναν ή περισσότερους ορόφους. 
2. Αποφλοίωση – μερική αποδιοργάνωση του σκυροδέματος. Μεγαλύτερες 

ρωγμές σε αρκετά φέροντα στοιχεία. Ενδεικτικά εύρη ρωγμών είναι: 
Δοκοί: dδιαγ. ≤~ 2.0 mm, dκατ  ≤~ 4.0 mm. 
Υποστυλώματα: dδιαγ. ≤~ 2.0 mm, dοριζ.  ≤~ 5.0 mm. 
Τοιχώματα: dδιαγ. ≤~ 1.0 mm, dοριζ.  ≤~ 3.0 mm. 
Κόμβοι: d ≤~ 2.0 mm. 
Σκάλες: d ≤~ 10.0 mm. 
Πλάκες: d ≤~ 2.0 mm. 

3. Αποκόλληση – μερική κατάρρευση καμινάδων και στηθαίων. Ολίσθηση 
και πτώση κεραμιδιών. 

4. Ορατή κλίση του κτιρίου. Εμφανίζονται ελαφριές παραμορφώσεις και στα 
φέροντα στοιχεία. 

5. Μικρή μετακίνηση του εδάφους αλλά χωρίς ένδειξη για αστοχία της 
θεμελίωσης. 
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 Σοβαρή-Ολοκληρωτική Βλάβη = 4 
1. Μερική ή ολική κατάρρευση. 
2. Εκτεταμένη αστοχία τοίχων πλήρωσης ή σοβαρή ρηγμάτωση, εμφανής και 

από τις δύο πλευρές σε έναν ή παραπάνω ορόφους. 
3. Μεγάλος αριθμός  φερόντων στοιχείων και συνδέσεων έχουν συντριβεί. 

Αποδιοργάνωση του σκυροδέματος, εμφάνιση και έκθεση του οπλισμού, 
λυγισμός του διαμήκους οπλισμού σε αρκετές περιοχές. Ενδεικτικά εύρη 
ρωγμών είναι:  
Δοκοί: dδιαγ. > 2.0 mm, dκατ  > 4.0 mm. 
Υποστυλώματα: dδιαγ. > 2.0 mm, dοριζ.  > 5.0 mm. 
Τοιχώματα: dδιαγ. > 1.0 mm, dοριζ.  > 3.0 mm. 
Κόμβοι: d > 2.0 mm. 
Σκάλες: d > 10.0 mm. 

4. Κατάρρευση καμινάδων και στηθαίων. Εκτεταμένη βλάβη και/ή ολίσθηση 
στέγης. 

5. Αξιοσημείωτες παραμορφώσεις στα φέροντα στοιχεία. Παρατηρείται 
κλίση σε κάποιο όροφο ή μεγάλη παραμόρφωση όλης της κατασκευής. 

6. Σημαντική μετακίνηση του εδάφους, ανύψωση της θεμελίωσης ή θραύση 
των πεδιλοδοκών. 

4.9.1 Κατάταξη σοβαρότητας βλάβης ανά δομικό μέλος 

Στους παρακάτω πίνακες φαίνονται τα κριτήρια για την κατάταξη των 
υποστυλωμάτων, των τοιχωμάτων, των κόμβων-δοκών υποστυλωμάτων, των δοκών  
από οπλισμένο σκυρόδεμα σε κάποια κατηγορία βλάβης μαζί με κάποιες εικόνες 
βλάβης από κάθε κατηγορία. Επίσης, παρουσιάζονται κριτήρια για τους τοίχους 
πλήρωσης, τις σκάλες, τα στηθαία, τη στέγη, τις καμινάδες και την κλίση του κτιρίου. 

Τα κριτήρια που θα αναπτυχθούν στη συνέχεια αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για 
τη διενέργεια του ελέγχου, αλλά απαιτείται σε μεγάλο βαθμό και η κρίση του 
μηχανικού, ώστε να εντοπίσει την κρισιμότητα των βλαβών που παρουσιάζονται. Για 
να γίνει αυτό θα πρέπει να είναι σε θέση να μπορεί να αναγνωρίσει το σύστημα 
παραλαβής των σεισμικών φορτίων και τις κατασκευαστικές διατάξεις (κανονισμό, 
κατασκευαστικές πρακτικές) σύμφωνα με τις οποίες κατασκευάστηκε το κτίριο. Για 
παράδειγμα, αν η λειτουργία ενός κτιρίου είναι τοιχωματική, ο μηχανικός θα πρέπει 
να είναι σε θέση να κατανοεί ότι οι βλάβες στα τοιχώματα είναι πιο κρίσιμες από 
αυτές στα υποστυλώματα και να είναι πιο προσεχτικός με αυτές. Ο μηχανικός σε 
αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να αξιολογεί τη σοβαρότητα της βλάβης σε 
συνάρτηση με την κατάσταση των συνδετήρων, όπως αναλύθηκε σε προηγούμενη 
ενότητα. Παρακάτω η περιγραφή είναι ενδεικτική και δεν μπορεί να καλύψει το 
σύνολο των περιπτώσεων. 
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Πίνακας 4.1: Σοβαρότητα βλαβών σε υποστυλώματα οπλισμένου σκυροδέματος. 

Σοβαρότητα 
Βλάβης 

Περιγραφή Σκαρίφημα 

1: Καθόλου  Μικρές ρωγμές στα 
επιχρίσματα. 

 Ελαφριά αποφλοίωση του 
σκυροδέματος. 
 

 

2: Ελαφριά  Οριζόντιες ρωγμές με 
εύρος μικρότερο ή ίσο 
των 2.0 mm. 

 Διαγώνιες ρωγμές με 
εύρος μικρότερο ή ίσο 
των 0.5 mm. 

 Αποφλοίωση του 
σκυροδέματος. 
 

 

3: Μεσαία - 
Βαριά 

 Οριζόντιες ρωγμές με 
εύρος μικρότερο ή ίσο 
των 5.0 mm. 

 Διαγώνιες ρωγμές με 
εύρος μικρότερο ή ίσο 
των 2.0 mm. 

 Μερική αποδιοργάνωση 
του σκυροδέματος. 
 

 

4: Σοβαρή-
Ολοκληρωτική 

 Οριζόντιες ρωγμές με 
εύρος  μεγαλύτερο από 
5.0 mm. 

 Διαγώνιες ρωγμές με 
εύρος μεγαλύτερο από 
2.0 mm. 

 Εκτεταμένη 
αποδιοργάνωση του 
σκυροδέματος. 

 Λυγισμός του διαμήκους 
οπλισμού. 
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Σχήμα 4.31: Σοβαρότητα βλάβης 1, [1] 

 

Σχήμα 4.32: Σοβαρότητα βλάβης 2, [1] 

 

Σχήμα 4.33: Σοβαρότητα βλάβης 3, [1] 

 

Σχήμα 4.34: Σοβαρότητα βλάβης 4, [1] 
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Πίνακας 4.2: Σοβαρότητα βλαβών σε τοιχώματα οπλισμένου σκυροδέματος. 

Σοβαρότητα 
Βλάβης 

Περιγραφή Σκαρίφημα 

1: Καθόλου  Δεν υπάρχουν εμφανείς 
με το μάτι ρωγμές. 

 

2: Ελαφριά  Οριζόντιες ρωγμές με 
εύρος μικρότερο από 1.0 
mm. 

 Διαγώνιες ρωγμές με 
εύρος μικρότερο από 0.5 
mm. 

 
 
 

 

3: Μεσαία - 
Βαριά 

 Οριζόντιες ρωγμές με 
εύρος μικρότερο ή ίσο 
των 3.0 mm. 

 Διαγώνιες ρωγμές με 
εύρος μικρότερο ή ίσο του 
1.0 mm. 

 Αποφλοίωση 
σκυροδέματος 

 
 

 

4: Σοβαρή-
Ολοκληρωτική 

 Οριζόντιες ρωγμές με 
εύρος μεγαλύτερο από 
3.0 mm. 

 Διαγώνιες ρωγμές με 
εύρος μεγαλύτερο από 
1.0 mm. 

 Αποδιοργάνωση του 
σκυροδέματος. 
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Σχήμα 4.35: Σοβαρότητα βλάβης 2-3, [1] 

 

Σχήμα 4.36: Σοβαρότητα βλάβης 2-3, 
[1] 

 

Σχήμα 4.37: Σοβαρότητα βλάβης 4, [1] 

 

Σχήμα 4.38: Σοβαρότητα βλάβης 4, [1] 
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Πίνακας 4.3: Σοβαρότητα βλαβών σε δοκούς οπλισμένου σκυροδέματος. 

Σοβαρότητα 
Βλάβης 

Περιγραφή Σκαρίφημα 

1: Καθόλου  Μικρές ρωγμές στο 
επίχρισμα. 

 

2: Ελαφριά  Κατακόρυφες ρωγμές με 
εύρος μικρότερο ή ίσο 
των 2.0 mm 

 Διαγώνιες ρωγμές με 
εύρος μικρότερο ή ίσο 
των 0.5 mm. 

 Αποφλοίωση του 
σκυροδέματος. 
 

 

3: Μεσαία - 
Βαριά 

 Κατακόρυφες  ρωγμές με 
εύρος  μικρότερο ή ίσο 
των 4.0 mm. 

 Διαγώνιες ρωγμές με 
εύρος  μικρότερο ή ίσο 
των 2.0 mm. 

 Εκτεταμένη αποφλοίωση 
και συντριβή του 
σκυροδέματος. 
 

 

4: Σοβαρή-
Ολοκληρωτική 

 Κατακόρυφες  ρωγμές με 
εύρος μεγαλύτερο από 
4.0 mm. 

 Διαγώνιες ρωγμές με 
εύρος μεγαλύτερο από 
2.0 mm. 

 Λυγισμός του διαμήκους 
οπλισμού. 
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Σχήμα 4.39: Σοβαρότητα βλάβης 2, [1] 

 

Σχήμα 4.40: Σοβαρότητα βλάβης 2-3, [1] 

 

Σχήμα 4.41: Σοβαρότητα βλάβης 3, [1] 

 

 

Σχήμα 4.42: Σοβαρότητα βλάβης 3, [1] 
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Πίνακας 4.4: Σοβαρότητα βλαβών σε κόμβους δοκού-υποστυλώματος οπλισμένου 
σκυροδέματος. 

Σοβαρότητα 
Βλάβης 

Περιγραφή Σκαρίφημα 

1: Καθόλου   

2: Ελαφριά  Αποφλοίωση 
σκυροδέματος στις 
γωνίες. 

 
3: Μεσαία - 

Βαριά 
 Αποφλοίωση 

σκυροδέματος. 

 Λοξές ρωγμές με εύρος 
μικρότερο ή ίσο των 2.0 
mm. 
  

4: Σοβαρή-
Ολοκληρωτική 

 Διαγώνιες ρωγμές με 
εύρος μεγαλύτερο από 
2.0 mm. 

 Αποδιοργάνωση του 
σκυροδέματος. 
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Σχήμα 4.43: Σοβαρότητα βλάβης 3, [1] 

 

Σχήμα 4.44: Σοβαρότητα βλάβης 4, [1] 

Πίνακας 4.5: Σοβαρότητα βλαβών σε τοίχους πλήρωσης και σκάλες. 

Σοβαρότητα 
Βλάβης 

Σκάλες Τοίχοι πλήρωσης. 

1: Καθόλου  Τριχοειδείς ρωγμές στα 
επιχρίσματα. 

 Τριχοειδείς ρωγμές 
στα επιχρίσματα. 

2: Ελαφριά  Ρωγμές με εύρος 
μικρότερο από 3.0 mm. 

 Αποφλοίωση 
σκυροδέματος. 

 Μικρές ρωγμές με 
εύρος μικρότερο από 
3.0 mm και 
περιορισμένο μήκος. 

3: Μεσαία - 
Βαριά 

 Ρωγμές μεγαλύτερες από 
3.0 mm αλλά μικρότερες 
ή ίσες των 10.0 mm. 

 Εμφάνιση των οπλισμών 
και έκθεση τους στο 
περιβάλλον. 

 Μεγάλες διαγώνιες 
ρωγμές (με εύρος 
μεγαλύτερο από 3.0 
mm), που εκτείνονται 
σε όλη την επιφάνεια. 

 Αποκόλληση από το 
σκελετό. 

4: Σοβαρή-
Ολοκληρωτική 

 Ρωγμές με εύρος 
μεγαλύτερο από 10.0 
mm. 

 Αποδιοργάνωση του 
σκυροδέματος. 

 Παραμένουσες 
παραμορφώσεις. 

 Μεγάλες ρωγμές 
ορατές και από τις 
δύο πλευρές. 

 Αποδιοργάνωση. 

 Μερική ή ολική 
κατάρρευση. 
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Σχήμα 4.45: Βλάβη σοβαρότητας 2-3 σε 

σκάλα. [1] 

 

Σχήμα 4.46: Βλάβη σοβαρότητας 3 σε 
τοίχο πλήρωσης. [1] 

Πίνακας 4.6: Σοβαρότητα βλαβών σε καμινάδες, στηθαία, στέγη και αξιολόγηση της 
κλίσης του κτιρίου. 

Σοβαρότητα 
Βλάβης 

Καμινάδες-Στηθαία-Στέγη Κλίση κτιρίου 

1: Καθόλου  Τίποτα  Τίποτα 

2: Ελαφριά  Ρωγμές ή μερική αστοχία 
καμινάδων και στηθαίων. 

 Αποδιοργάνωση, 
ολίσθηση και πτώση 
κεραμιδιών. 

 Με δυσκολία ορατή 
απόκλιση από την 
κατακόρυφο. 

3: Μεσαία - 
Βαριά 

 Γενικευμένη 
αποδιοργάνωση 
καμινάδων. 

 Κλίση ή μερική 
κατάρρευση καμινάδων 
και στηθαίων. 

 Αποκόλληση κεραμιδιών. 
Τοπική αστοχία στέγης. 

 Μικρή ορατή 
απόκλιση από την 
κατακόρυφο. 
Μόνιμες 
παραμορφώσεις στα 
φέροντα στοιχεία. 

4: Σοβαρή-
Ολοκληρωτική 

 Κατάρρευση καμινάδων 
και στηθαίων. 

 Εκτεταμένη ολίσθηση 
στέγης. 

 Μερική ή ολική 
κατάρρευση της στέγης. 

 Αξιοσημείωτη 
απόκλιση από την 
κατακόρυφο. 
Παραμένουσες 
παραμορφώσεις στα 
φέροντα στοιχεία. 

4.10 Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας, κατά τη διενέργεια του μετασεισμικού ελέγχου και την αξιολόγηση της 
βλάβης, απαιτείται μεγάλη προσοχή στα κατακόρυφα στοιχεία (τα υποστυλώματα 
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και τα τοιχώματα), τους κόμβους δοκών-υποστυλωμάτων και τις δοκούς. Από βλάβες 
σε προηγούμενους σεισμούς οι πιο καταστροφικές ήταν αυτές που προκλήθηκαν στα 
υποστυλώματα, τα τοιχώματα και τους κόμβους. Το σημαντικότερο στοιχείο που 
προκάλεσε σοβαρές βλάβες στους προηγούμενους σεισμούς ήταν η ανεπάρκεια των 
συνδετήρων στις κρίσιμες περιοχές και εντός των κόμβων δοκών-υποστυλωμάτων. 

Η περιγραφή των βλαβών που χρησιμοποιείται από τις διάφορες μεθόδους είναι 
χρήσιμη, απαιτείται όμως ο μηχανικός να είναι σε θέση να γνωρίζει και 
κατασκευαστικές διατάξεις που είναι προβληματικές και οι οποίες ενδεχομένως 
χρησιμοποιήθηκαν κατά την κατασκευή του κτιρίου. Για παράδειγμα μία 
αποφλοίωση του σκυροδέματος είναι φυσιολογική και συνήθως δεν προκαλεί 
προβλήματα στην αντισεισμική ικανότητα του κτιρίου σε έναν πιθανό μετασεισμό. 
Αν όμως υπάρχει κάμψη του άκρου του συνδετήρα κατά 90°, όπως συνέβαινε 
παλιότερα, τότε η αποφλοίωση μπορεί να σημαίνει απώλεια της περίσφιγξης του 
σκυροδέματος, σημαντική μείωση της αντισεισμικής ικανότητας του μέλους και ίσως 
της κατασκευής. 

Έχοντας τώρα ένα μέτρο, έστω και περιγραφικό της σοβαρότητας των βλαβών στα 
διάφορα δομικά μέλη, θα παρουσιαστεί στο επόμενο κεφάλαιο ένα λογισμικό το 
οποίο θα δέχεται ως δεδομένα τη σοβαρότητα της κάθε βλάβης και το εύρος της  στα 
διάφορα δομικά μέλη και θα αξιολογεί αν το κτίριο είναι ασφαλές μετά από ένα 
σεισμό. Η κατάταξη των βλαβών σε αυτό το λογισμικό θα γίνεται με βάση τα 
περιγραφικά κριτήρια που αναπτύχθηκαν στην ενότητα 4.8 αυτού του κεφαλαίου και 
είναι αυτά που χρησιμοποιεί και το πρόγραμμα PEADAB. 
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5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ 
ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

5.1 Εισαγωγή 

Για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής του μετασεισμικού ελέγχου αναπτύχθηκε μία 
εφαρμογή ηλεκτρονικού υπολογιστή σε προγραμματιστικό περιβάλλον Matlab με 
γραφική διεπιφάνεια χρήστη (GUI). Η εν λόγω εφαρμογή αποτελεί ένα 
ολοκληρωμένο πακέτο για τη διενέργεια του μετασεισμικού ελέγχου κτιρίων από 
οπλισμένο σκυρόδεμα. Αποτελείται από μια σειρά προγραμμάτων - ενοτήτων, που 
μπορούν να εκτελεστούν ανεξάρτητα μεταξύ ή το ένα μετά το άλλο σε συνεχή ροή. 
Στη δεύτερη περίπτωση συνθέτουν ένα πλήρες έντυπο για τη διενέργεια του 
μετασεισμικού ελέγχου σαν και αυτά που εξετάστηκαν στο κεφάλαιο 3.  

Αρχικά συμπληρώνονται στοιχεία που στόχο έχουν την περιγραφή του κτιρίου καθώς 
και την καταγραφή της τοποθεσίας του και του ιδιοκτήτη του. Στη συνέχεια γίνεται 
καταγραφή της παρατηρούμενης βλάβης στα επιμέρους δομικά στοιχεία της 
κατασκευής με τρόπο ανάλογο του προγράμματος PEADAB. Δηλαδή, υπάρχουν 
κατηγορίες βλαβών, καθεμιά από τις οποίες έχει συγκεκριμένα κριτήρια και 
επιχειρείται να γίνει η ένταξη της παρατηρούμενης βλάβης σε κάποια από αυτές τις 
κατηγορίες. Το λογισμικό χρησιμοποιώντας έναν αλγόριθμο, αφού αξιοποιήσει τα 
δεδομένα βλάβης που εισήχθησαν, αποφαίνεται για την καταλληλότητα χρήσης του 
κτιρίου. Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να δεχθεί ή να απορρίψει την 
πρόταση του λογισμικού. Τέλος, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει μία 
αναφορά, όπου θα καταγράφονται όλα τα παραπάνω, μαζί με χρήσιμες φωτογραφίες 
από την κατασκευή και πιθανά σχόλια που έχει να κάνει. 

Κύριος στόχος αυτής της εφαρμογής είναι η διευκόλυνση του μηχανικού στη λήψη 
απόφασης σχετικά με την καταλληλότητα χρήσης του κτιρίου. Το στοιχείο που τη 
διαφοροποιεί από τις μεθόδους μετασεισμικού ελέγχου που εφαρμόζονται διεθνώς 
είναι ότι εξάγει αυτοματοποιημένα με τη βοήθεια ενός αλγορίθμου την απόφαση. 
Επιπλέον, έχει προγραμματισθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει στο μηχανικό τη 
δυνατότητα να συμβουλεύεται κατά τη διάρκεια του ελέγχου τα κριτήρια για κάθε 
βαθμό βλάβης μαζί με χαρακτηριστικές εικόνες. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται 
σημαντικά η πιθανότητα λανθασμένης αξιολόγησης της σοβαρότητας κάποιας 
βλάβης. Σε αυτά τα σημεία θεωρήθηκε κατά τη δημιουργία της εφαρμογής ότι μπορεί 
να συνεισφέρει σημαντικά η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή κατά τη διάρκεια 
του μετασεισμικού ελέγχου και για αυτόν το λόγο δόθηκε και μεγαλύτερη έμφαση σε 
αυτά τα στοιχεία.  

Το σύνολο των προγραμμάτων που συνθέτουν αυτήν την εφαρμογή είναι ανεξάρτητα 
μεταξύ τους και καθένα από αυτά αποτελείται από δύο αρχεία. Το πρώτο αρχείο 
είναι της μορφής “.fig” και περιλαμβάνει το γραφικό περιβάλλον του προγράμματος. 
Το δεύτερο αρχείο είναι της μορφής “.m” και περιέχει τον κώδικα. Η διάρθρωση του 
κεφαλαίου θα γίνει με τέτοιόν τρόπο ώστε σε κάθε ενότητα να αναλύεται και ένα 
πρόγραμμα ενώ ταυτόχρονα, θα παρουσιάζεται πώς συμπληρώνεται το κάθε μέρος 
του εντύπου, θεωρώντας ένα υποθετικό παράδειγμα κατασκευής. 
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5.2 Βασικά στοιχεία ελέγχου με το λογισμικό 

Η διενέργεια του μετασεισμικού ελέγχου, όπως αναλύθηκε και στο κεφάλαιο 3, είναι 
μία διαδικασία που απαιτεί σε μεγάλο βαθμό την κρίση του μηχανικού, καθώς 
υπεισέρχονται πολλοί παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν την ασφάλεια του κτιρίου. 
Στο λογισμικό που αναπτύχθηκε έγινε μία προσπάθεια να κατηγοριοποιηθούν αυτοί 
οι παράγοντες και να κωδικοποιηθεί η όλη διαδικασία της διενέργειας του 
μετασεισμικού ελέγχου. 

Συνήθως κατά το μετασεισμικό έλεγχο τα κτίρια κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες, 
πράσινα, κίτρινα και κόκκινα, ανάλογα με το πόσο ασφαλή είναι για να 
χρησιμοποιηθούν. Στο λογισμικό, όμως, πραγματοποιούνται δύο κατατάξεις του 
κτιρίου με τα παραπάνω χρώματα. Η πρώτη αναφέρεται στη φέρουσα ικανότητα του 
κτιρίου και κατά πόσο αυτή είναι επαρκής για την παραλαβή των οριζόντιων και 
κατακόρυφων φορτίων. Η δεύτερη αναφέρεται στην αξιολόγηση των κινδύνων που 
προέρχονται από τα μη φέροντα στοιχεία, κυρίως λόγω πιθανής πτώσης ενός 
τμήματός τους. 

Για την κατάταξη της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου, η οποία αποτελεί και το πιο 
σημαντικό τμήμα του λογισμικού, αφού σχετίζεται άμεσα με την καταλληλότητα 
χρήσης του κτιρίου, οι τρεις κατηγορίες ορίζονται ως εξής: 

 Πράσινα: Τα κτίρια που υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία είναι ασφαλή για 
χρήση. Η αντισεισμική ικανότητά τους δεν έχει μειωθεί. Δεν παρατηρούνται 
βλάβες στα φέροντα στοιχεία και αν παρατηρούνται αυτές είναι ελαφρές. 
Επιτρέπεται η χρήση του κτιρίου στους ενοίκους, εκτός από περιοχές που έχουν 
επισημανθεί ως μη ασφαλείς λόγω τοπικών κινδύνων. 

 Κίτρινα: Τα κτίρια που υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία δεν είναι ασφαλή για 
χρήση. Η αντισεισμική τους ικανότητα έχει μειωθεί και μπορεί να υπάρχουν 
κίνδυνοι σε περίπτωση μετασεισμών. Επιτρέπεται η περιορισμένη πρόσβαση στο 
κτίριο με ευθύνη του ιδιοκτήτη αλλά απαγορεύεται η χρήση του κτιρίου σε 
συνεχή βάση. Απαιτείται επισκευή ή/και ενίσχυση. Επίσης θα πρέπει να εξεταστεί 
αν είναι αναγκαίες ενέργειες για την άρση επικινδυνοτήτων, όπως υποστυλώσεις. 

 Κόκκινα: Τα κτίρια που υπάγονται σε αυτή την κατηγορία είναι επικίνδυνα για 
χρήση και υπάρχει κίνδυνος ξαφνικής κατάρρευσης. Τα φέροντα στοιχεία έχουν 
υποστεί σοβαρές βλάβες ή έχει συμβεί ακόμα και μερική κατάρρευση. Η είσοδος 
απαγορεύεται και η γύρω περιοχή του κτιρίου πρέπει να είναι προστατευμένη. 
Αν ένα κτίριο χαρακτηριστεί ως κόκκινο αυτό δε σημαίνει αυτόματα ότι 
απαιτείται και κατεδάφιση. Απαιτείται να γίνει αναλυτική αποτίμηση από 
μηχανικούς, στην οποία θα ληφθούν υπόψη τόσο αν είναι τεχνικά εφικτή η 
αποκατάσταση του κτιρίου όσο και οικονομικά ζητήματα. Στη συνέχεια θα ληφθεί 
η απόφαση για το αν απαιτείται κατεδάφιση ή όχι. 

Για τους κινδύνους από τα μη φέροντα στοιχεία οι τρεις κατηγορίες ορίζονται ως εξής: 

 Πράσινα: Τα κτίρια αυτής της κατηγορίας δεν παρουσιάζουν κινδύνους από τα μη 
φέροντα στοιχεία. Μπορεί να εμφανίζονται ελαφρές βλάβες αλλά δεν είναι 
υπαρκτός ο κίνδυνος πτώσης ενός τμήματός τους. 

 Κίτρινα: Στα κτίρια αυτής της κατηγορίας εμφανίζονται κίνδυνοι λόγω πιθανής 
πτώσης αντικειμένων από μη φέροντα στοιχεία. Αυτοί οι κίνδυνοι προέρχονται 
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είτε από την ύπαρξη μεμονωμένων βλαβών μεσαίας ή μεγάλης σοβαρότητας  είτε 
σε εκτεταμένη παρουσία ελαφρών βλαβών στα μη φέροντα στοιχεία. 

 Κόκκινα: Στα κτίρια αυτής της κατηγορίας εμφανίζονται πολύ σοβαροί κίνδυνοι 
λόγω πιθανής πτώσης αντικειμένων από μη φέροντα στοιχεία. Αυτοί οι κίνδυνοι 
προέρχονται είτε από την παρουσία πολύ σοβαρών βλαβών είτε λόγω βλαβών 
μεσαίας σπουδαιότητας σε μεγάλο πλήθος μη φερόντων στοιχείων. 

Το βασικό χαρακτηριστικό της κατάταξης των μη φερόντων στοιχείων είναι ότι το 
χρώμα δεν εκφράζει άμεσα και την καταλληλότητα χρήσης του κτιρίου. Για 
παράδειγμα, ένα κτίριο που χαρακτηρίστηκε κόκκινο ως προς τα μη φέροντα 
στοιχεία, μπορεί να είναι κατάλληλο για χρήση εφόσον είναι δυνατό να αποκλειστεί 
η περιοχή που παρατηρείται ο κίνδυνος ή να αρθεί η επικινδυνότητα. Αντίθετα, σε 
ένα κτίριο που χαρακτηρίστηκε κίτρινο δε θα επιτραπεί η χρήση του στην περίπτωση 
που παρατηρούνται βλάβες σε μεγάλο πλήθος μη φερόντων στοιχείων, τα οποία 
εντοπίζονται σε μεγάλη έκταση του κτιρίου και δεν μπορούν να απομονωθούν. Η 
καταλληλότητα χρήσης του κτιρίου εξαρτάται, επομένως, κυρίως από το αν ο 
κίνδυνος πτώσης του αντικειμένου μπορεί να αντιμετωπιστεί άμεσα με αποκλεισμό 
της περιοχής ή με άρση της επικινδυνότητας. Για αυτόν το λόγο στο πλαίσιο του 
λογισμικού η κατάταξη της βλάβης στα μη φέροντα στοιχεία αποτελεί περισσότερο 
μία ειδοποίηση προς τους μηχανικούς που διενεργούν τον έλεγχο για την ύπαρξη 
κινδύνων πτώσης αντικειμένων (κίτρινο – σοβαρός κίνδυνος, κόκκινο – πολύ σοβαρός 
κίνδυνος) και λιγότερο εκτίμηση της καταλληλότητας χρήσης του κτιρίου. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο χαρακτηρισμό των μη φερόντων στοιχείων, στην 
περίπτωση που κρίσιμος παράγοντας είναι η έκταση των βλαβών τα παραπάνω 
χρώματα, μπορούν να θεωρηθούν και μία πρώτη ένδειξη της οικονομικής ζημιάς. 
Άλλωστε, πολλές φορές το κόστος αποκατάστασης των μη φερόντων στοιχείων 
μπορεί να είναι οικονομικά ασύμφορο.  

Το λογισμικό που αναπτύχθηκε αντιπροσωπεύει στο σύνολό του ένα 
ερωτηματολόγιο, μέσα από το οποίο επιχειρείται να καταγραφούν με συστηματικό 
τρόπο όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι για την ασφάλεια των χρηστών του κτιρίου. 
Αναπόφευκτα, όμως, αποτελεί και μία μεθοδολογία για τη διενέργεια του 
μετασεισμικού ελέγχου, καθώς καθοδηγεί τους μηχανικούς σε όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας. Ο προγραμματισμός έχει γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε σε κάθε ενότητα-
πρόγραμμα του λογισμικού να αντιστοιχεί και ένα στάδιο του ελέγχου. Συγκεκριμένα 
η διάκριση των ενοτήτων έγινε ως εξής: 

Στάδιο 1 – Πρόγραμμα section1: Στόχος του προγράμματος είναι η καταγραφή των 
βασικών στοιχείων ταυτότητας του ιδιοκτήτη και του κτιρίου αλλά και μία σύντομη 
περιγραφή της κατασκευής. 
Στάδιο 2 – Πρόγραμμα section2: Στόχος του προγράμματος είναι η καταγραφή της 
εξωτερικής εικόνας του κτιρίου, της κατάστασης του εδάφους, πιθανών κινδύνων στο 
περιβάλλον του κτιρίου καθώς και των απαιτούμενων μέτρων προστασίας. Σε αυτό 
το στάδιο διενεργείται ένας εξωτερικός έλεγχος του κτιρίου και του περιβάλλοντός 
του.  
Στάδιο 3 – Πρόγραμμα section3: Στόχος του προγράμματος είναι η καταγραφή της 
παρατηρούμενης βλάβης και η αξιολόγηση της καταλληλότητας χρήσης του κτιρίου. 
Η καταγραφή της σοβαρότητας της βλάβης γίνεται με βάση συγκεκριμένα 
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περιγραφικά κριτήρια τα οποία έχουν ενσωματωθεί στο πρόγραμμα σε μορφή 
κειμένου, έτσι ώστε ο μηχανικός να μπορεί να τα συμβουλευτεί κατά τη διάρκεια του 
ελέγχου, μαζί με χαρακτηριστικά παραδείγματα εικόνων. Η αξιολόγηση της 
καταλληλότητας χρήσης πραγματοποιείται με ειδικό αλγόριθμο. 
Στάδιο 4 – Πρόγραμμα section4: Στόχος του προγράμματος είναι η καταγραφή των 
μέτρων προστασίας που πρέπει να ληφθούν καθώς και κάποιων σημαντικών 
στοιχείων του ελέγχου όπως τα ονόματα των μηχανικών ή σε πόσα τμήματα του 
κτιρίου διεξήχθη ο έλεγχος. 

5.3 Καταγραφή των στοιχείων ταυτότητας του κτιρίου 

Η καταγραφή των στοιχείων ταυτότητας του κτιρίου αποτελεί το πρώτο μέρος του 
δελτίου μετασεισμικού ελέγχου και πραγματοποιείται μέσω του προγράμματος 
section1. Αυτό το πρόγραμμα αποτελείται από δύο αρχεία το “section1.fig” και το 
“section1.m”. Προκειμένου να εκτελεστεί, ο χρήστης θα πρέπει να έχει στο φάκελο 
που εργάζεται (current folder) τα δύο αυτά αρχεία και στη συνέχεια να 
πληκτρολογήσει στο command window απλά section1. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι 
τρόποι για να εκτελεστεί το πρόγραμμα αλλά ο παραπάνω είναι ο πιο γρήγορος. Στη 
συνέχεια θα εμφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή  το παράθυρο του σχήματος 
5.32. Ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει τα λευκά τετράγωνα εφόσον έχει 
εξασφαλίσει τις αντίστοιχες πληροφορίες και μετά να πατήσει με το ποντίκι την 
ένδειξη «Δημιουργία Αναφοράς». Στη συνέχεια παρουσιάζονται συμπληρωμένα τα 
διάφορα μέρη της γραφικής διεπιφάνειας του χρήστη ξεχωριστά. 

 
Σχήμα 5.1: Φόρμα καταγραφής των στοιχείων θέσης του κτιρίου.  

 
Σχήμα 5.2: Φόρμα καταγραφής των στοιχείων του φερόμενου ιδιοκτήτη 
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Σχήμα 5.3: Φόρμα καταγραφής στοιχείων περιγραφής του κτιρίου. 

 
Σχήμα 5.4: Φόρμα καταγραφής χρήσης και είδος φέροντος οργανισμού του κτιρίου 

Τα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν είναι τα εξής: 

 Νομαρχία / Δήμος / Οδός / Αριθμός: Εισάγονται τα αντίστοιχα στοιχεία 
ταυτότητας του κτιρίου, που καθορίζουν τη θέση του κτιρίου. 

 Επώνυμο / Όνομα / Πατρώνυμο / Τηλέφωνο φερόμενου ιδιοκτήτη: Τα στοιχεία 
αυτά αναφέρονται στο φερόμενο ιδιοκτήτη, έτσι ώστε να μπορούν αν θέλουν οι 
αρμόδιες αρχές να τον εντοπίσουν ή να επικοινωνήσουν μαζί του. 
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 Αριθμός ορόφων: Εισάγεται το πλήθος των ορόφων της κατασκευής, το οποίο 
δίνει και μία εκτίμηση του ύψους της. 

 Αριθμός διαμερισμάτων: Χρήσιμο στοιχείο για την εκτίμηση του αριθμού των 
ενοίκων και του μεγέθους της κατασκευής. 

 Υπόγειο: Συμπληρώνεται ο αριθμός των υπογείων που υπάρχουν. Αν δεν υπάρχει 
υπόγειο συμπληρώνεται η τιμή μηδέν. 

 Έτος κατασκευής: Από το στοιχείο αυτό προκύπτει ο κανονισμός με τον οποίο 
έγινε η μελέτη του κτιρίου. Στην ενότητα 1.5 έχει γίνει μια αναλυτική περιγραφή 
σχετικά με το τι προέβλεπε ο εκάστοτε κανονισμός για τα κτίρια οπλισμένου 
σκυροδέματος στην Ελλάδα. 

 Χρήση του κτιρίου: Συμπληρώνεται η χρήση ή οι χρήσεις του κτιρίου π.χ. κατοικία, 
σχολείο κ.λπ.. 

 Είδος φέροντος οργανισμού: Συμπληρώνεται το είδος του φορέα π.χ. πλαίσια 
οπλισμένου σκυροδέματος. Στην ενότητα 1.4 έχει περιγραφεί η συμπεριφορά 
χαρακτηριστικών στατικών συστημάτων. 

Όταν ο χρήστης πατήσει το πλήκτρο «Δημιουργία Αναφοράς», όλες οι παραπάνω 
πληροφορίες θα εμφανισθούν στο command window με τη μορφή κειμένου 
αναφοράς / τεχνικής έκθεσης. Από εκεί με αυτοματοποιημένο τρόπο ή και με 
παρέμβαση του χρήστη  το κείμενο αυτό θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία 
αναφοράς σε ξεχωριστό αρχείο μορφής PDF, HTML ή “.docx”. Η ακριβής διαδικασία 
με την οποία θα δημιουργηθεί η αναφορά θα αναλυθεί στην ενότητα 5.6. Το 
διάγραμμα ροής του προγράμματος φαίνεται στο σχήμα 5.5 . Στο σχήμα 5.6 φαίνεται 
τι θα εμφανιστεί στο command window, όταν εκτελεστεί ο αλγόριθμος με τα στοιχεία 
που εισήχθησαν παραπάνω. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Σχήμα 5.5: Διάγραμμα ροής προγραμμάτων section1 και section2. 

Εισαγωγή δεδομένων 
από τη γραφική 

διεπιφάνεια χρήστη. 

Εμφάνιση των παραπάνω δεδομένων 
στο command window με τη μορφή 

κειμένου αναφοράς / τεχνικής έκθεσης. 
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Σχήμα 5.6: Εμφάνιση των στοιχείων της πρώτης ενότητας στο command window. 

5.4 Εξωτερική κατάσταση του κτιρίου 

Πριν ξεκινήσει ο έλεγχος της κατασκευής θα πρέπει να γίνει μία αναλυτική εξέταση 
του περιβάλλοντος του κτιρίου. Από αυτόν τον έλεγχο μπορεί να προκύψουν πιθανοί 
κίνδυνοι για την ασφάλεια των χρηστών του κτιρίου, ακόμα και αν το ίδιο το κτίριο 
δεν υπέστη απολύτως καμία βλάβη κατά τη διάρκεια του σεισμού. Ένας άλλος λόγος 
που υπαγορεύει τον έλεγχο του περιβάλλοντος του κτιρίου έχει να κάνει με την 
ασφάλεια των μελών της ομάδας που διενεργεί τον έλεγχο, καθώς μπορεί να 
εντοπιστεί κάποιο στοιχείο που να καθιστά επικίνδυνη την είσοδό τους στο κτίριο.  

Στη δεύτερη ενότητα της εφαρμογής πραγματοποιείται αυτός ο εξωτερικός έλεγχος 
μέσω του προγράμματος section2.  Για το λόγο αυτό έχουν δημιουργηθεί δύο αρχεία, 
το “section2.fig” και το “section2.m”. Για την εκτέλεση του προγράμματος τα δύο 
παραπάνω αρχεία πρέπει να βρίσκονται στο φάκελο, όπου εργάζεται ο χρήστης 
(current folder). Για την έναρξη ο χρήστης πρέπει να πληκτρολογήσει section2 στο 
command window. Τότε θα οδηγηθεί στο παράθυρο του σχήματος 5.34.  

Όπως φαίνεται και στο σχήμα ο έλεγχος έχει κωδικοποιηθεί και έχει χωριστεί σε 
τέσσερα στάδια. Συγκεκριμένα εξετάζονται τα εξής τέσσερα ζητήματα: 

 Η γενική εικόνα του κτιρίου εξωτερικά: Συμπληρώνεται αν έχει υποστεί μερική 
ή ολική κατάρρευση το κτίριο. Επίσης, σημειώνεται αν υπάρχει μεγάλη κλίση σε 
κάποιο όροφο. Αυτή η πληροφορία σχετίζεται άμεσα με τη φέρουσα ικανότητα 
της κατασκευής. Ο μηχανικός χωρίς να πραγματοποιήσει πλήρη έλεγχο, μπορεί 
άμεσα να διακρίνει αν ένα μέρος του κτιρίου έχει καταρρεύσει ή έχει μεγάλη 



130 Κεφάλαιο 5 

Διπλωματική Εργασία Δημήτρης Ευσταθίου     Ε.Μ.Π. 2015 

κλίση, οπότε να μη χρειάζεται να γίνει αναλυτική καταγραφή των βλαβών και το 
κτίριο να καταταγεί κόκκινο απευθείας. 

 
Σχήμα 5.7: Φόρμα καταγραφής εξωτερικής εικόνας του κτιρίου. 

 Η κατάσταση του εδάφους: Καταρχάς συμπληρώνεται η μορφολογία του 
εδάφους με μία εκ των επιλογών επίπεδο/πεδιάδα, κορυφή υψώματος, απότομη 
πλαγιά, πλαγιά με ήπια κλίση. Στη συνέχεια, σημειώνεται στο αντίστοιχο 
τετράγωνο ενδεχόμενα προβλήματα/αστοχίες του εδάφους. Οι επιλογές είναι 
επτά στο σύνολο: κανένα, καθίζηση, ρευστοποίηση, ολίσθηση πρανούς, σχισμές, 
πτώση βράχων, άλλο (μαζί με εξήγηση). Μπορεί να επιλεγούν παραπάνω από ένα 
πρόβλημα στο έδαφος. 

 
Σχήμα 5.8: Φόρμα καταγραφής κατάστασης εδάφους. 

 Εξωτερικοί κίνδυνοι: Εξετάζεται η ύπαρξη κινδύνων που προέρχονται από το 
περιβάλλον του κτιρίου. Οι κίνδυνοι αυτοί διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Στην 
πρώτη κατηγορία ανήκουν οι κίνδυνοι λόγω πτώσης αντικειμένων από γειτονικά 
κτίρια. Ακόμα και αν το κτίριο που ελέγχεται δεν έχει υποστεί κάποια βλάβη, 
μπορεί γειτονικά κτίρια να είναι έτοιμα να καταρρεύσουν ή να έχουν υποστεί 
βλάβες σε στηθαία, καμινάδες κ.λπ. με αποτέλεσμα να υφίσταται κίνδυνος και 
για τους ένοικους των γύρω κατασκευών λόγω πτώσης αντικειμένων. Στην 
περίπτωση αυτή ο μηχανικός πρέπει να αξιολογήσει τον κίνδυνο και να 
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αποφασίσει αν απαιτείται απαγόρευση χρήσης ενός μέρους του κτιρίου. Στη 
δεύτερη κατηγορία ανήκουν άλλοι κίνδυνοι οι οποίοι αναφέρονται σε πολλές 
διαφορετικές καταστάσεις ανάλογα και με το είδος της κατασκευής. Ενδεικτικά 
αναφέρονται ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς, διαρροή επικίνδυνης ουσίας, 
ύπαρξη γυμνών καλωδίων ηλεκτροδότησης κ.α..  

 
Σχήμα 5.9: Φόρμα καταγραφής άλλων εξωτερικών κινδύνων. 

 Μέτρα προστασίας: Αφού ολοκληρωθεί η καταγραφή των εξωτερικών κινδύνων 
το συνεργείο εφόσον απαιτείται πρέπει να προτείνει μια σειρά από μέτρα για την 
άρση των επικινδυνοτήτων ή να δώσει οδηγίες για τον αποκλεισμό μιας περιοχής 
του κτιρίου. 

 
Σχήμα 5.10: Φόρμα καταγραφής μέτρων προστασίας όπως προέκυψαν από τον 

εξωτερικό έλεγχο του κτιρίου. 

Τέλος, πατώντας την ένδειξη «Δημιουργία Αναφοράς», όσα στοιχεία καταγράφηκαν 
παραπάνω, εμφανίζονται στο command window με μορφή κειμένου αναφοράς, το 
οποίο θα αναλυθεί αργότερα πώς μπορεί να αξιοποιηθεί για τη δημιουργία 
αναφοράς / τεχνικής έκθεσης σε ξεχωριστό αρχείο μορφής PDF, HTML ή “docx”. Ο 
αλγόριθμος του προγράμματος, ο οποίος εκτελείται με πάτημα του πλήκτρου 
«Δημιουργία Αναφοράς», είναι πολύ απλός και συνίσταται στην εμφάνιση με μορφή 
κειμένου των δεδομένων που εισήγαγε ο χρήστης. Το διάγραμμα ροής του είναι το 
ίδιο με αυτό του προγράμματος section1 και φαίνεται στο σχήμα 5.5. Στο σχήμα 5.11 
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εμφανίζονται τα επιμέρους συστατικά μέρη που απαρτίζουν τη διαδικασία του 
εξωτερικού ελέγχου, ενώ στο σχήμα 5.12 φαίνεται τι θα εμφανιστεί στο command 
window μετά τη συμπλήρωση της ενότητας με τα στοιχεία που εισήχθησαν. 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.11: Διαδικασία εξωτερικού ελέγχου. 

 
Σχήμα 5.12: Εμφάνιση στοιχείων δεύτερης ενότητας στο command window. 

Με το παραπάνω πρόγραμμα section2 δεν εκτελείται κάποιος αλγόριθμος απόφασης 
σχετικά με την καταλληλότητα χρήσης του κτιρίου. Επίσης, τα δεδομένα που 
εισάγονται δε χρησιμοποιούνται κάπου αργότερα για τη λήψη κάποιας απόφασης. 
Επομένως, τη σοβαρότητα των κινδύνων που θα εισάγει ο χρήστης θα πρέπει να την 
αξιολογήσει μόνος του. 

5.5 Αξιολόγηση βλάβης – Αξιολόγηση καταλληλότητας χρήσης 

5.5.1 Εσωτερικός έλεγχος του κτιρίου  

Αφού εξεταστεί το κτίριο εξωτερικά και διαπιστωθεί ότι είναι ασφαλές να εισέλθει η 
ομάδα των μηχανικών στο εσωτερικό, τότε διενεργείται η κύρια φάση του ελέγχου. 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 

 

Γενική εικόνα κτιρίου 

Κατάσταση εδάφους 

Εξωτερικοί κίνδυνοι 

Μέτρα προστασίας 
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Βασικό σημείο σε αυτό το στάδιο αποτελεί η αξιολόγηση της σοβαρότητας της 
βλάβης στα διάφορα δομικά μέλη και η καταγραφή της. Το λογισμικό που 
αναπτύχθηκε έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει αξιολόγηση της 
καταλληλότητας χρήσης της κατασκευής, αφού ο χρήστης εισάγει την 
παρατηρούμενη βλάβη στα διάφορα δομικά μέλη. Για να γίνει αυτό το λογισμικό 
διακρίνει τρεις κατηγορίες κινδύνων για την ασφάλεια των χρηστών. 

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι κίνδυνοι λόγω μείωσης της αντισεισμικής 
ικανότητας της κατασκευής ως αποτέλεσμα της σεισμικής δράσης και των βλαβών 
που προκάλεσε. Αυτοί οι κίνδυνοι αναφέρονται στην ουσία στην πιθανότητα μερικής 
ή ολικής κατάρρευσης του κτιρίου σε περίπτωση μετασεισμού. Τα στοιχεία που 
ελέγχονται είναι τα φέροντα στοιχεία, η κατάσταση του εδάφους και η απόκλιση του 
κτιρίου από την κατακόρυφο. Στα φέροντα στοιχεία ανήκουν τα υποστυλώματα, τα 
τοιχώματα, οι δοκοί, οι κόμβοι δοκών-υποστυλωμάτων και η φέρουσα τοιχοποιία. 

Στη δεύτερη κατηγορία κινδύνων ανήκουν οι κίνδυνοι που προέρχονται από τα μη 
φέροντα στοιχεία του κτιρίου. Ως μη φέροντα στοιχεία θεωρούνται τα στηθαία, η 
στέγη και οι καμινάδες. Αυτά τα τρία στοιχεία εξετάζονται ως προς το ενδεχόμενο 
πτώσης κάποιου τμήματός τους, η οποία μπορεί να συμβεί εξαιτίας μετασεισμού ή 
κάποιας άλλης αιτίας λόγω μεγάλης αποδιοργάνωσής τους. Επίσης, στην κατηγορία 
των μη φερόντων στοιχείων ανήκουν οι τοίχοι πλήρωσης και το κλιμακοστάσιο. Όπως 
έχει ήδη αναφερθεί σε άλλα μέρη της παρούσας εργασίας οι τοίχοι πλήρωσης στην 
πραγματικότητα συμμετέχουν στην ανάληψη σεισμικών φορτίων αλλά η συνήθης 
πρακτική στη χώρα μας είναι να μη λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάλυση της 
κατασκευής. Στο λογισμικό οι βλάβες στους τοίχους πλήρωσης εξετάζονται μόνο ως 
προς τον κίνδυνο πτώσης αντικειμένων λόγω αποδιοργάνωσής τους και όχι ως προς 
την πιθανή μείωση της αντισεισμικής ικανότητας του κτιρίου. Τέλος,  ο έλεγχος στο 
κλιμακοστάσιο έχει ως στόχο πέρα από την εξέταση αν υπάρχει κίνδυνος λόγω 
πτώσης κάποιου τμήματος της σκάλας, να διασφαλίσει ότι στην έκτακτη κατάσταση 
ενός επόμενου σεισμού θα υπάρχει μία ασφαλής δίοδος για τους ενοίκους, ώστε να 
μπορούν να εγκαταλείψουν το κτίριο. Τονίζεται ότι η αποκατάσταση των βλαβών 
μετά από ένα σεισμό στα μη φέροντα στοιχεία ενδέχεται να είναι πιο δαπανηρή σε 
σχέση με την αποκατάσταση των βλαβών στο φέροντα οργανισμό. Έτσι, ακόμα και αν 
στο λογισμικό δε θεωρούνται σημαντικές για την αντισεισμική ικανότητα του κτιρίου, 
πρέπει να σημειωθεί ότι εκτεταμένες βλάβες στα μη φέροντα στοιχεία μπορεί να 
καταστήσουν την αποκατάσταση του κτιρίου οικονομικά ασύμφορη. Τέλος, 
σημειώνεται ότι τα μη φέροντα στοιχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω και που 
βρίσκονται στο έντυπο που δημιουργήθηκε  είναι ενδεικτικά. Αναφέρονται στις πιο 
συνήθεις περιπτώσεις μελών κατασκευής που μπορεί να προκαλέσουν ατυχήματα 
λόγω πτώσης κάποιου τμήματός τους. Γενικά οι κίνδυνοι λόγω ενδεχόμενης πτώσης 
αντικειμένων είναι πολλοί και δύσκολα μπορούν να συμπυκνωθούν σε ένα ενιαίο 
έντυπο. 

Στην τρίτη κατηγορία κινδύνων κατατάσσονται όλοι οι άλλοι κίνδυνοι που μπορεί να 
εντοπιστούν στο εσωτερικό του κτιρίου και είναι πιθανό να προκαλέσουν 
τραυματισμούς ή απώλεια ανθρώπινων ζωών. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των 
κατασκευών, είναι αδύνατο να εισαχθούν σε ένα έντυπο όλες εκείνες οι ενδείξεις που 
αποτελούν πιθανούς κινδύνους. Πρόκειται στην ουσία για ειδικούς κινδύνους που 
σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τη χρήση της κατασκευής και αναφέρονται σε όλες 
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τις πιθανότητες πτώσης αντικειμένων που δεν αναφέρονται ρητά στο έντυπο καθώς 
και σε άλλες μορφές επικινδυνοτήτων. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω 
στοιχεία που στο πλαίσιο του λογισμικού μπορούν να ενταχθούν σε αυτήν την 
κατηγορία: 

 Κίνδυνοι από πτώση αντικειμένων π.χ. πτώση ψευδοροφής, επίπλων, 
αντικειμένων από ράφια κ.λπ.. 

 Κίνδυνοι από σπασμένα τζάμια. 

 Κίνδυνοι λόγω διαρροής επικίνδυνης ουσίας. π.χ. σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
ή σε εργαστήρια. 

 Κίνδυνος λόγω διαρροής εύφλεκτού υλικού. 

 Κίνδυνος από χαλασμένο ηλεκτρικό εξοπλισμό π.χ. γυμνά καλώδια με κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας. 

 Βλάβη σε κάποιο δίκτυο του κτιρίου π.χ. δίκτυο παροχής νερού, ηλεκτρισμού, 
φυσικού αερίου.  

 Βλάβη σε πόρτες με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανοίξουν. Ο κίνδυνος 
αναφέρεται στην πιθανότητα εγκλωβισμού ανθρώπων μέσα στο κτίριο. 

Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται σε μορφή διαγράμματος η πορεία που ακολουθεί ο 
εσωτερικός έλεγχος.  

 
Σχήμα 5.13: Διάγραμμα ροής για τη διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου, όπως 

οργανώνεται από το έντυπο που δημιουργήθηκε. 

Εσωτερικός έλεγχος 
στο κτίριο.

Φέρουσα ικανότητα

Φέροντα Στοιχεία 
(Υποστυλώματα, 

Τοιχώματα, Δοκοί, 
Κόμβοι Δοκών -

Υποστυλωμάτων, 
Φέρουσα Τοιχοποιία

Κατάσταση Εδάφους

Απόκλιση από την 
κατακόρυφο

Κίνδυνος πτώσης 
αντικειμένων από μη 

φέροντα στοιχεία

Στηθαία, Καμινάδες, 
Στέγη

Τοίχοι πλήρωσης

Κλιμακοστάσιο

Άλλοι Κίνδυνοι

Ειδικοί κίνδυνοι 
ανάλογα με την 

κατασκευή. 
Αναφέρονται σε 
κινδύνους λόγω 

πτώσης αντικειμένων 
και σε άλλες μορφές 

επικινδυνοτήτων.
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5.5.2 Συμπλήρωση ενότητας και λήψη αποτελέσματος 

Η αξιολόγηση και η καταγραφή της βλάβης πραγματοποιούνται στην τρίτη ενότητα 
του λογισμικού, η οποία αποτελείται από τα αρχεία “section3.fig” και “section3.m”. 
Ταυτόχρονα, στην ενότητα αυτή διενεργείται και η αξιολόγηση της καταλληλότητας 
χρήσης του κτιρίου μέσω ενός αλγορίθμου που θα αναλυθεί στη συνέχεια. Για να 
εκτελεστεί αυτή η ενότητα ο χρήστης πρέπει να έχει τοποθετήσει στο φάκελο, όπου 
εργάζεται (current folder) τα δύο παραπάνω αρχεία και να πληκτρολογήσει στο 
command window την έκφραση section3. Τότε θα εμφανιστεί το παράθυρο του 
σχήματος 5.36, το οποίο δείχνει ότι η ενότητα αποτελείται από τέσσερα επιμέρους 
τμήματα. 

Στο πρώτο τμήμα γίνεται η καταγραφή της βλάβης για τα βασικά δομικά μέλη της 
κατασκευής. Η λογική είναι ακριβώς ίδια με εκείνη του εντύπου του προγράμματος 
PEADAB που αναλύθηκε στην ενότητα 3.7. Δίπλα σε κάθε δομικό μέλος υπάρχουν 2 
τετράγωνα. Στο πρώτο τοποθετείται η σοβαρότητα της παρατηρούμενης βλάβης. Η 
κατάταξη γίνεται σε 4 κατηγορίες ως εξής:  
1 = καμία βλάβη 
2 = ελαφριά βλάβη 
3 = μεσαία ως βαριά βλάβη 
4 = βαριά ως ολοκληρωτική βλάβη 

Σε περίπτωση που η βλάβη είναι άγνωστη ή το συγκεκριμένο δομικό μέλος δεν 
εντοπίστηκε ή δεν υπάρχει αφήνεται η τιμή μηδέν που είναι και προεπιλογή. Η 
κατηγοριοποίηση της βλάβης στις παραπάνω τέσσερις κατηγορίες  γίνεται όπως και 
στο πρόγραμμα PEADAB με τα ίδια ακριβώς κριτήρια που αναλύθηκαν λεπτομερώς 
στην ενότητα 4.9.1. Στην περίπτωση του πρωτοβάθμιου μετασεισμικού ελέγχου 
συμπληρώνεται μόνο το πρώτο τετράγωνο. Τονίζεται ότι για τη σοβαρότητα της 
βλάβης καταγράφεται ο μεγαλύτερος βαθμός βλάβης που παρατηρείται για την κάθε 
κατηγορία δομικών μελών. Για παράδειγμα, αν στα υποστυλώματα της κατασκευής 
εμφανίζονται βλάβες  σοβαρότητας 2 και 3 ο χρήστης θα πρέπει να σημειώσει στο 
τετράγωνο μόνο την ένδειξη 3, η οποία αντιστοιχεί σε σοβαρότερη βλάβη. Στην 
επιλογή «κατάσταση εδάφους» το 0 σημαίνει άγνωστη, το 1 τίποτα, το 2 καθίζηση, 
το 3 ρευστοποίηση, το 4 ολίσθηση πρανούς, το 5 σχισμές στο έδαφος, το 6 πτώση 
βράχων και το 7 άλλο. 

Για το δευτεροβάθμιο μετασεισμικό έλεγχο, ο οποίος είναι και λεπτομερέστερος, 
συμπληρώνεται και το δεύτερο τετράγωνο που αντιστοιχεί στο εύρος της βλάβης. Οι 
επιλογές που μπορεί να κάνει ο χρήστης είναι ανάλογες του προγράμματος PEADAB 
και είναι οι εξής: 
0 = Άγνωστο εύρος 
1 = Καθόλου βλάβες 
2 = Μία (1)  μέχρι λίγες βλάβες 
3 = Λίγες μέχρι αρκετές βλάβες 
4 = Αρκετές μέχρι πολλές βλάβες 

Το εύρος της βλάβης που θα συμπληρωθεί αντιστοιχεί στην εμφάνιση της 
σοβαρότητας  βλάβης που σημειώθηκε στο διπλανό τετράγωνο. Στο πρόγραμμα 
PEADAΒ δεν αθροίζονται οι βλάβες με διαφορετική σοβαρότητα. Αυτό σημαίνει ότι 
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αν στα υποστυλώματα ενός κτιρίου παρατηρούνται αρκετές ελαφρές βλάβες 
(σοβαρότητα 2 και εύρος 3) και επίσης λίγες βαριές (σοβαρότητα 3 και εύρος 2) τότε 
ο αλγόριθμος θα λάβει υπόψη μόνο τις βαριές και θα χαρακτηρίσει, όπως θα φανεί 
και αργότερα από τον αλγόριθμο, το κτίριο ως κίτρινο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, 
όμως, και οι δύο παραπάνω συνδυασμοί σοβαρότητας και εύρους βλάβης, (2,3) και 
(3,2) κατατάσσουν το κτίριο ως κίτρινο αν παρατηρηθούν ανεξάρτητα. Άρα, 
θεωρείται λογικό να λαμβάνεται με κάποιο τρόπο υπόψη από το λογισμικό η 
ταυτόχρονη παρουσία τους.  Για αυτόν το λόγο προτείνεται στο λογισμικό που 
αναπτύχθηκε  σε τέτοιου είδους περιπτώσεις να σημειώνεται η μέγιστη σοβαρότητα 
βλάβης και το αντίστοιχο εύρος της να αυξάνεται κατά μία μονάδα, έτσι ώστε να 
ληφθεί υπόψη και η μείωση της αντισεισμικής ικανότητας λόγω παρουσίας και 
ελαφρύτερων βλαβών. Τέλος, ο χρήστης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ως βλάβες 
στα υποστυλώματα ή τοιχώματα και τις βλάβες στους αντίστοιχους κόμβους δοκών-
υποστυλωμάτων. 

Ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει τη σοβαρότητα και το εύρος της 
παρατηρούμενης βλάβης για τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Υποστυλώματα 

 Τοιχεία 

 Κόμβοι δοκών-υποστυλωμάτων 

 Δοκοί 

 Κλιμακοστάσιο 

 Φέρουσα τοιχοποιία 

 Τοίχοι πλήρωσης 

 Στέγη 

 Καμινάδες / Στηθαία 

 Απόκλιση κτιρίου από την κατακόρυφο 

 Κατάσταση εδάφους 
Τα δεδομένα βλάβης για τα παραπάνω μεμονωμένα δομικά μέλη της κατασκευής θα 
χρησιμοποιηθούν από τον αλγόριθμο του λογισμικού για τη λήψη απόφασης σχετικά 
με την καταλληλότητα χρήσης του κτιρίου. 

Ταυτόχρονα, στο κουτί με την ένδειξη «άλλοι κίνδυνοι» καταγράφονται κίνδυνοι 
λόγω πτώσης αντικείμενων οι οποίοι δεν αναφέρονται στα υπόλοιπα τετράγωνα 
όπως είναι η πτώση της ψευδοροφής ή το σπάσιμο τζαμιών. Επίσης καταγράφονται 
άλλοι κίνδυνοι οι οποίοι εντοπίζονται στο εσωτερικό του κτιρίου, όπως είναι η 
διαρροή επικίνδυνης ουσίας. Έχει γίνει αναλυτική περιγραφή σχετικά με το 
περιεχόμενο του πεδίου «άλλοι κίνδυνοι» στην ενότητα 5.5.1. Τα στοιχεία που 
εισάγονται σε αυτό το πεδίο αν και μπορούν να οδηγήσουν εν τέλει στο 
χαρακτηρισμό του κτιρίου ακόμα και ως κόκκινο δε χρησιμοποιούνται από τον 
αλγόριθμο και είναι αποκλειστική ευθύνη του μηχανικού να αξιολογήσει τη σημασία 
τους.  

Στα παρακάτω σχήματα φαίνεται πώς γίνεται η εισαγωγή των δεδομένων βλάβης 
μέσω του γραφικού περιβάλλοντος του προγράμματος. Παρατηρείται ότι στη 
συγκεκριμένη κατασκευή εμφανίζονται μεσαίας σοβαρότητας βλάβες στα 
υποστυλώματα και στις δοκούς με μικρό, όμως, εύρος. Στα υπόλοιπα φέροντα 
στοιχεία εμφανίζονται ελαφρές βλάβες, ενώ στο κτίριο δεν υπάρχει φέρουσα 
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τοιχοποιία, για αυτό και τοποθετήθηκε ο αριθμός μηδέν ως σοβαρότητα βλάβης στο 
αντίστοιχο πεδίο. Στο έδαφος δεν εμφανίζονται προβλήματα, όπως συμπληρώθηκε 
και σε προηγούμενη ενότητα, ούτε υπάρχει απόκλιση του κτιρίου από την 
κατακόρυφο. Στα μη φέροντα στοιχεία εμφανίζονται σοβαρές βλάβες  σε μεγάλο 
εύρος, όπως φαίνεται από την καταγραφή για τους τοίχους πλήρωσης ενώ για τα 
στηθαία εμφανίζονται πολύ σοβαρές βλάβες σε μικρό εύρος. Τέλος δεν 
παρουσιάζονται άλλοι κίνδυνοι. 

 
Σχήμα 5.14: Φόρμα καταγραφής της βλάβης για κάποια στοιχεία. 

 
Σχήμα 5.15: Φόρμα καταγραφής της βλάβης για τα υπόλοιπα στοιχεία. 

Από τη στιγμή που έγινε η εισαγωγή των παραπάνω δεδομένων ή έστω κάποιων από 
αυτά μπορεί το λογισμικό να αποφανθεί για την καταλληλότητα χρήσης του κτιρίου. 
Για να συμβεί αυτό ο χρήστης πρέπει να πατήσει με το ποντίκι την ένδειξη 
«Αξιολόγηση». Το λογισμικό κατηγοριοποιεί τα δεδομένα στις εξής κατηγορίες: 

 Φέροντα στοιχεία: Υποστυλώματα, τοιχώματα, δοκοί, κόμβοι δοκών 
υποστυλωμάτων και φέρουσα τοιχοποιία. 

 Κλιμακοστάσιο 



138 Κεφάλαιο 5 

Διπλωματική Εργασία Δημήτρης Ευσταθίου     Ε.Μ.Π. 2015 

 Τοίχοι πλήρωσης 

 Στέγη / Στηθαία / Καμινάδες 

 Πρόβλημα κλίσης: Προκύπτει από την απόκλιση του κτιρίου από την κατακόρυφο. 

 Προβλήματα εδάφους 

 
Σχήμα 5.16: Panel εμφάνισης αξιολόγησης επιμέρους στοιχείων. 

Για καθεμιά από αυτές τις κατηγορίες ο αλγόριθμος πραγματοποιεί και μία 
αξιολόγηση με τα χρώματα πράσινο, κίτρινο και κόκκινο. Τα χρώματα είναι ενδεικτικά 
της σοβαρότητας της παρατηρούμενης βλάβης και του εύρους της. Παράλληλα 
εμφανίζεται στο panel «Απόφαση Λογισμικού» η τελική αξιολόγηση που προτείνει το 
λογισμικό. Όπως έχει ήδη αναφερθεί η απόφαση έχει δύο μέρη. Το πρώτο αφορά τα 
μη φέροντα στοιχεία και το δεύτερο την επάρκεια της κατασκευής να φέρει με 
ασφάλεια τα σεισμικά φορτία. Ο αλγόριθμος με τον οποίο προκύπτουν αυτά τα 
αποτελέσματα θα αναλυθεί στην επόμενη ενότητα. Αφού ο χρήστης λάβει την 
απόφαση του λογισμικού μπορεί να την αποδεχθεί ή να την τροποποιήσει. Την τελική 
του επιλογή τη συμπληρώνει στο πεδίο «Τελική Επιλογή», ενώ υπάρχει χώρος για 
πιθανά σχόλια και παρατηρήσεις. Για να καταχωρηθούν όλα τα παραπάνω πρέπει  ο 
χρήστης να πατήσει το πλήκτρο «Δημιουργία Αναφοράς» με το οποίο ταυτόχρονα 
εκτυπώνονται όλα τα στοιχεία στο command window με μορφή κειμένου. Από εκεί 
με κατάλληλη επεξεργασία μπορεί να δημιουργηθεί μία αναφορά για το 
συγκεκριμένο κτίριο σε ξεχωριστό αρχείο της μορφής HTML, PDF ή “.docx”. 

Όλα αυτά φαίνονται και στα σχήματα 5.16, 5.17 και 5.18. Από τα δεδομένα που 
εισήγαγε ο χρήστης για τα μεμονωμένα δομικά μέλη προέκυψε η αξιολόγηση των 
επιμέρους στοιχείων που φαίνεται στο σχήμα 5.16. Παρατηρείται ότι υπάρχει 
αντιστοιχία της σοβαρότητας βλάβης που εισήχθη με τα αποτελέσματα που 
προέκυψαν από το πρόγραμμα π.χ. οι τοίχοι πλήρωσης χαρακτηρίστηκαν κόκκινοι. 
Στο σχήμα 5.17 φαίνεται ότι τα μη φέροντα στοιχεία χαρακτηρίστηκαν κόκκινα, ενώ 
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ο χαρακτηρισμός της φέρουσας ικανότητας όπως προτείνεται από το λογισμικό είναι 
κίτρινο. 

Η κύρια αξιολόγηση που πραγματοποιεί το λογισμικό είναι αυτή της φέρουσας 
ικανότητας, η οποία επηρεάζει και σε μεγαλύτερο βαθμό την αξιολόγηση της 
καταλληλότητας χρήσης του κτιρίου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το συγκεκριμένο 
αποτέλεσμα λαμβάνει υπόψη την αλληλεπίδραση των αξιολογήσεων στα φέροντα 
στοιχεία, στην κατάσταση του εδάφους και στην απόκλιση του κτιρίου από την 
κατακόρυφο. Η ύπαρξη σοβαρών βλαβών ή προβλημάτων σε κάποιο από αυτά τα 
στοιχεία προκαλεί κινδύνους για το σύνολο της κατασκευής. Αντίθετα, οι βλάβες στα 
μη φέροντα στοιχεία και η αντίστοιχη αξιολόγηση ενδέχεται να επηρεάζουν μία μικρή 
μόνο περιοχή, οπότε εφόσον αποκλειστεί αυτή η περιοχή, το υπόλοιπο κτίριο μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια. Βέβαια, εμφανίζεται στην οθόνη ότι τα μη φέροντα 
στοιχεία είναι κόκκινα ή κίτρινα για την ενημέρωση του χρήστη ότι υπάρχουν 
κίνδυνοι από την πτώση αντικείμενων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο χρήστης 
επέλεξε να κατατάξει το κτίριο κόκκινο, γιατί ο κίνδυνος πτώσης αντικειμένων ήταν 
υπαρκτός σε μεγάλη έκταση του κτιρίου. Αν οι κίνδυνοι μπορούσαν να περιοριστούν 
σε μία περιοχή ή μπορούσε να αρθεί η επικινδυνότητα με κάποιο τρόπο, τότε ο 
χρήστης θα χαρακτήριζε το κτίριο κίτρινο. Τέλος, στο σχήμα 5.18 φαίνεται τι θα 
εμφανιστεί στο command window με την ολοκλήρωση του προγράμματος. 

 
Σχήμα 5.17: Panel εμφάνισης απόφασης λογισμικού και τελικής επιλογής χρήστη. 



140 Κεφάλαιο 5 

Διπλωματική Εργασία Δημήτρης Ευσταθίου     Ε.Μ.Π. 2015 

 
Σχήμα 5.18: Εμφάνιση στοιχείων τρίτης ενότητας στο command window. 

Στην ενότητα αυτή του λογισμικού υπάρχει επίσης η δυνατότητα ανανέωσης των 
δεδομένων εισόδου πατώντας με το ποντίκι την ένδειξη «Ανανέωση». Ένα άλλο πολύ 
χρήσιμο εργαλείο είναι η βοήθεια που παρέχεται στο χρήστη μέσω του πεδίου με την 
ένδειξη «Βοήθεια». Αφού ο χρήστης πατήσει αυτήν την ένδειξη ανοίγει το παράθυρο 
του σχήματος 5.38. 

Το γραφικό περιβάλλον αποτελείται από τρία πλαίσια και ένα σύστημα αξόνων. Στο 
πάνω αριστερά πλαίσιο υπάρχει μια λίστα με δομικά στοιχεία και ένα βαθμό βλάβης. 
Πατώντας ο χρήστης κάποια από τις επιλογές, θα εμφανιστεί αυτόματα στο διπλανό 
σύστημα αξόνων μία χαρακτηριστική εικόνα της αντίστοιχης βλάβης. Οι εικόνες 
αυτές προέρχονται από το εγχειρίδιο του προγράμματος PEADAB και κάποιες από 
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αυτές παρουσιάστηκαν και στην ενότητα 4.9.1. Στο κάτω αριστερά πλαίσιο υπάρχει 
μια λίστα με διάφορα στοιχεία που ελέγχονται κατά το μετασεισμικό έλεγχο π.χ. 
δοκοί, υποστυλώματα κ.λπ.. Αν επιλέξει ο χρήστης με τον κέρσορα κάποια από αυτές 
τις επιλογές, τότε αυτόματα εμφανίζονται στο κάτω δεξιά πλαίσιο τα κριτήρια για 
κάθε κατηγορία βλάβης του στοιχείου που επιλέχθηκε, όπως ορίζονται στο εγχειρίδιο 
του προγράμματος PEADAB και παρουσιάστηκαν στην ενότητα 4.9.1. Το σχήμα 5.19 
δείχνει τι θα συμβεί αν ο χρήστης επιλέξει ταυτόχρονα μία βλάβη κατηγορίας 3 σε 
υποστύλωμα από το αριστερά πλαίσιο και την επιλογή «Yποστυλώματα» από το 
κάτω πλαίσιο.   

 
Σχήμα 5.19: Ενότητα βοηθείας χρήστη. 

Το συγκεκριμένο εργαλείο είναι αρκετά βοηθητικό καθώς μέσω αυτού ο χρήστης 
μπορεί να ανατρέχει κατά τη διάρκεια του ελέγχου στα κριτήρια κάθε κατηγορίας 
σοβαρότητας βλάβης. Επίσης, ο χρήστης διευκολύνεται από τα παραδείγματα των 
εικόνων. Έτσι, δε χρειάζεται να γνωρίζει απέξω τα κριτήρια της κάθε κατηγορίας, ενώ 
ταυτόχρονα μειώνονται οι πιθανότητες να γίνει λάθος στην εκτίμηση της 
σοβαρότητας της βλάβης. 

Στην ουσία πρόκειται για ένα ξεχωριστό πρόγραμμα με γραφικό περιβάλλον, το 
οποίο καλείται μέσω του γραφικού περιβάλλοντος του κυρίου προγράμματος 
“section3”, με το πάτημα του πεδίου «Βοήθεια». Αποτελείται όπως και όλα τα άλλα 
προγράμματα από δύο αρχεία το “help.fig” και το “help.m”, τα οποία πρέπει να 
βρίσκονται στο φάκελο εργασίας, προκειμένου να εκτελεστούν. Σημειώνεται ότι η 
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εφαρμογή αυτή μπορεί να εκτελεστεί και ανεξάρτητα πληκτρολογώντας στο 
command window την έκφραση help. Ο τρόπος λειτουργίας είναι ο ακόλουθος: Για 
καθεμιά από τις επιλογές των αριστερά πλαισίων, έχει αντιστοιχηθεί ένα αρχείο 
εικόνας και ένα αρχείο κειμένου, τα οποία έχουν αποθηκευτεί σε ένα φάκελο μαζί με 
όλα τα αρχεία του λογισμικού. Όταν ο χρήστης επιλέξει ένα στοιχείο από τις λίστες 
τότε ο αλγόριθμος φορτώνει την εικόνα ή το κείμενο που επιλέχθηκε και το εμφανίζει 
στην οθόνη του υπολογιστή. 

5.5.3 Αλγόριθμος αξιολόγησης της καταλληλότητας χρήσης του κτιρίου 

Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιεί το λογισμικό για τη λήψη κάποιας απόφασης σχετικά 
με την καταλληλότητα χρήσης του κτιρίου ακολουθεί την ίδια λογική με αυτόν που 
χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα PEADAB. Έχει εμπλουτιστεί, όμως με κάποια 
στοιχεία προκειμένου να εξάγει απόφαση για όλους τους δυνατούς συνδυασμούς 
των δεδομένων βλάβης που θα εισαχθούν κάτι που δε συμβαίνει με τον αλγόριθμο 
του PEADAB. Ταυτόχρονα, έχουν γίνει και κάποιες τροποποιήσεις με σημαντικότερη 
εκείνη της εξαγωγής δύο ξεχωριστών και ανεξάρτητων μεταξύ τους αποφάσεων για 
την καταλληλότητα του κτιρίου με τη μία να αναφέρεται στην στατική επάρκεια του 
φορέα και την άλλη στον κίνδυνο πτώσης αντικειμένων.  

Στον πίνακα 5.1 παρουσιάζονται ενιαία τα κριτήρια για την αξιολόγηση κάθε 
κατηγορίας επιμέρους στοιχείων. Παρατηρείται ότι για κάθε κατηγορία επιμέρους 
στοιχείων η αξιολόγηση γίνεται με βάση ένα χρώμα. Το πράσινο σημαίνει ότι στην 
κατηγορία αυτή δεν εμφανίζονται βλάβες ή εμφανίζονται ελαφρές βλάβες σε μικρό 
βαθμό, οι οποίες δεν είναι ανησυχητικές. Αν κάποια κατηγορία χαρακτηριστεί με το 
χρώμα κίτρινο τότε σημαίνει ότι εμφανίζονται ελαφρές βλάβες σε μεγάλο εύρος ή 
μεσαίες/βαριές σε μικρό. Τέλος, αν μία κατηγορία χαρακτηριστεί με το χρώμα 
κόκκινο αυτό σημαίνει ότι παρατηρούνται μεσαίες βλάβες σε μεγάλο εύρος ή πολύ 
βαριές βλάβες. 

Υπάρχει, δηλαδή, μία βαθμιαία αύξηση της επικινδυνότητας με την αλλαγή του 
χρώματος από το πράσινο στο κόκκινο. Για τα φέροντα στοιχεία, το έδαφος και την 
κλίση η αύξηση της επικινδυνότητας αναφέρεται καθαρά στο γεγονός ότι προκαλούν 
μείωση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου έναντι κατακόρυφων και οριζόντιων 
φορτίων και σε αύξηση της πιθανότητας μερικής ή ολικής κατάρρευσης. Για τα μη 
φέροντα στοιχεία αυτή η αύξηση της επικινδυνότητας αναφέρεται  σε αύξηση της 
πιθανότητας τραυματισμού ή απώλειας ζωών λόγω πτώσης τμήματός τους. Ο 
αλγόριθμος του λογισμικού θεωρεί ότι η πιθανότητα αυτή αυξάνεται όταν αυξάνεται 
η σοβαρότητα μιας βλάβης κάτι που είναι λογικό, αφού για παράδειγμα ένας 
κόκκινος τοίχος πλήρωσης είναι πιο πιθανό να καταρρεύσει σε ένα μετασεισμό σε 
σχέση με έναν κίτρινο λόγω μεγαλύτερης αποδιοργάνωσής του. Ταυτόχρονα, ο 
αλγόριθμος θεωρεί ότι η πιθανότητα αυτή εξαρτάται και από το εύρος της 
παρατηρούμενης βλάβης με το σκεπτικό ότι επεκτείνεται ο εν λόγω κίνδυνος σε 
περισσότερα στοιχεία. Έτσι, αυξάνεται και η πιθανότητα να συμβεί πτώση κάποιου 
αντικειμένου και να είναι κοντά  κάποιος άνθρωπος.  
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Πίνακας 5.1: Κριτήρια αλγορίθμου για την αξιολόγηση των επιμέρους στοιχείων. 

Κατηγορία 
Στοιχείων 

Αξιολόγηση 
Σοβαρότητα 

βλάβης 
Εύρος βλάβης 

Α. Φέροντα 
στοιχεία: δοκοί, 
υποστυλώματα, 

τοιχώματα, κόμβοι, 
φέρουσα 

τοιχοποιία 

Πράσινο 

1 1, 2, 3, 4 

2 1, 2 

3 1 

4 1 

Κίτρινο 
2 3, 4 

3 2 

Κόκκινο 
3 3, 4 

 4 2, 3, 4 

FF3. Στηθαία / 
Καμινάδες / Στέγη 

Πράσινο 

1 1, 2, 3, 4 

2 1, 2 

3 1 

4 1 

Κίτρινο 
2 3, 4 

3 2 

Κόκκινο 
3 3, 4 

4 2, 3, 4 

F2. Τοίχοι 
πλήρωσης 

Πράσινο 

1 1, 2, 3, 4 

2 1, 2 

3 1 

4 1 

Κίτρινο 
2 3, 4 

3 2 

Κόκκινο 
3 3, 4 

4 2, 3, 4 

F1.Κλιμακοστάσιο 

Πράσινο 

1 1, 2, 3, 4 

2 1, 2 

3 1 

4 1 

Κίτρινο 
2 3, 4 

3 2 

Κόκκινο 
3 3, 4 

4 2, 3, 4 

C. Απόκλιση από 
την κατακόρυφο 

Πράσινο 1, 2  

Κίτρινο 3 

Κόκκινο 4 

D. Προβλήματα 
εδάφους 

Πράσινο 1 

Κίτρινο ή Κόκκινο 2, 3, 4, 5, 6 

 



144 Κεφάλαιο 5 

Διπλωματική Εργασία Δημήτρης Ευσταθίου     Ε.Μ.Π. 2015 

Για τον αλγόριθμο του λογισμικού που αναπτύχθηκε, τα χρώματα των διάφορων 
ομάδων δομικών στοιχείων του παραπάνω πίνακα, μεταφράζονται τοποθετώντας 
μία συγκεκριμένη τιμή σε μία μεταβλητή, η οποία φαίνεται πριν από τον τίτλο κάθε 
κατηγορίας στοιχείων π.χ. για τα φέροντα στοιχεία αντιστοιχεί η μεταβλητή Α. Η 
απόκλιση από την κατακόρυφο και τα προβλήματα εδάφους δε χρησιμοποιούν 
κάποια πρόσθετη μεταβλητή για το χρώμα αλλά η αξιολόγησή τους γίνεται 
απευθείας από τα δεδομένα εισόδου.  Ο τρόπος με τον οποίο ο αλγόριθμος προχωρά 
στο χαρακτηρισμό θα αναλυθεί αμέσως στη συνέχεια  μαζί με διαγράμματα ροής. 

Φέροντα στοιχεία: Από τα δεδομένα που εισήγαγε ο χρήστης στο γραφικό 
περιβάλλον, ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί για κάθε στοιχείο j τη σοβαρότητα της 
βλάβης  Β(j) και το αντίστοιχο εύρος Ε(j) εφόσον υπάρχουν. Με βάση το διάγραμμα 
ροής του σχήματος 5.20, που αντιστοιχεί σε άγνωστο εύρος βλάβης, δηλαδή σε 
πρωτοβάθμιο έλεγχο ή το διάγραμμα ροής του σχήματος 5.21, που αντιστοιχεί σε 
γνωστό εύρος βλάβης, δηλαδή σε δευτεροβάθμιο έλεγχο, υπολογίζεται η μεταβλητή 
Α(j) για καθένα από τα παραπάνω στοιχεία. Η μεταβλητή αυτή περιέχει μία τιμή που 
αντιστοιχεί το συγκεκριμένο δομικό στοιχείο της κατηγορίας με ένα χρώμα (π.χ. η 
αξιολόγηση των υποστυλωμάτων αποθηκεύεται στη μεταβλητή Α(1)). Αν για ένα 
συγκεκριμένο στοιχείο j δεν έχουν εισαχθεί δεδομένα τότε μέσω του αλγορίθμου 
τοποθετείται η τιμή 0 στη μεταβλητή A(j), αν το στοιχείο χαρακτηριστεί πράσινο τότε 
Α(j) = 1, αν χαρακτηριστεί κίτρινο A(j) = 2 και αν χαρακτηριστεί κόκκινο A(j) = 3. Ο 
παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις μεταβλητές που χρησιμοποιούνται. Όπως 
φαίνεται το αποτέλεσμα του αλγορίθμου είναι το μητρώο Α με διαστάσεις 5×1.  

Πίνακας 5.2: Αντιστοίχιση δεδομένων και αποτελεσμάτων αλγορίθμου με φέροντα 
δομικά στοιχεία. 

Φέροντα στοιχεία Κωδικός Βλάβης Κωδικός Εύρους Αποτέλεσμα 

Υποστυλώματα Β(1) Ε(1) Α(1) 

Τοιχώματα Β(2) Ε(2) Α(2) 

Δοκοί Β(3) Ε(3) Α(3) 

Κόμβοι Β(4) Ε(4) Α(4) 

Φέρουσα Τοιχοποιία Β(5) Ε(5) Α(5) 
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Σχήμα 5.20: Διάγραμμα ροής αλγορίθμου για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα 

φέροντα στοιχεία για πρωτοβάθμιο έλεγχο. 
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Σχήμα 5.21: Διάγραμμα ροής αλγορίθμου για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα 

φέροντα στοιχεία για δευτεροβάθμιο έλεγχο. 

Το παραπάνω τμήμα του αλγορίθμου εκτελείται 5 φορές (για j = 1 ως 5). Από το 
μητρώο Α που θα δημιουργηθεί λαμβάνεται η μέγιστη τιμή (maxA(j)) = Α και ανάλογα 
με αυτή συμπληρώνεται και το πεδίο «Φέροντα Στοιχεία» του γραφικού 
περιβάλλοντος ως εξής: 

 Αν Α = 0  εμφανίζεται κενό. 
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 Αν Α = 1  εμφανίζεται «Πράσινο». 

 Αν Α = 1.5 εμφανίζεται «Πράσινο / Κίτρινο». 

 Αν Α = 2 εμφανίζεται «Κίτρινο». 

 Αν Α = 2.5 εμφανίζεται «Κίτρινο / Κόκκινο» 

 Αν Α = 3 εμφανίζεται «Κόκκινο». 
Στην παραπάνω ανάλυση γίνεται η παραδοχή ότι η τελική αξιολόγηση της κατηγορίας 
«Φέροντα Στοιχεία» γίνεται χωρίς το συνυπολογισμό όλων των δυσμενών 
αξιολογήσεων των στοιχείων που απαρτίζουν το σύνολο. Για παράδειγμα, αν τα 
υποστυλώματα και τα τοιχώματα είναι κίτρινα, τότε η αξιολόγηση της κατηγορίας θα 
είναι χρώματος κίτρινο και όχι κόκκινο.  

Προβλήματα εδάφους: Για τα προβλήματα εδάφους χρησιμοποιείται η μεταβλητή D. 
Για την αξιολόγηση της κατάστασης του εδάφους αρκεί μόνο το εισαγόμενο 
δεδομένο της βλάβης στο πεδίο «Κατάσταση εδάφους». Ο αλγόριθμος είναι πολύ 
απλός, καθώς η τιμή της μεταβλητής D αφήνεται όπως εισήχθη από το χρήστη  και ο 
χαρακτηρισμός προκύπτει όπως φαίνεται από τον πίνακα 5.1. Το αποτέλεσμα που θα 
εμφανιστεί στο πεδίο «Προβλήματα Εδάφους» είναι: 

 Αν D = 0 εμφανίζεται κενό. 

 Αν D = 1 εμφανίζεται «Πράσινο». 

 Αν D ≥ 2 εμφανίζεται «Κίτρινο / Κόκκινο». 

Προβλήματα κλίσης: Για τα προβλήματα κλίσης χρησιμοποιείται η μεταβλητή C. Για 
την αξιολόγηση της κλίσης αρκεί μόνο το εισαγόμενο δεδομένο της βλάβης στο πεδίο 
«Απόκλιση από την κατακόρυφο». Ο αλγόριθμος είναι πολύ απλός, καθώς η τιμή της 
μεταβλητής C αφήνεται όπως εισήχθη από το χρήστη  και ο χαρακτηρισμός προκύπτει 
όπως φαίνεται από τον πίνακα 5.1. Το αποτέλεσμα που θα εμφανιστεί στο πεδίο 
«Προβλήματα Κλίσης» είναι: 

 Αν C = 0 εμφανίζεται κενό. 

 Αν C = 1 ή C = 2 εμφανίζεται «Πράσινο». 

 Αν C = 3 εμφανίζεται «Κίτρινο». 

 Αν C = 4 εμφανίζεται «Κόκκινο». 

Κλιμακοστάσιο: Τα διαγράμματα ροής για τη διενέργεια πρωτοβάθμιου και 
δευτεροβάθμιου ελέγχου φαίνονται στα σχήματα 5.20 και 5.21 αντίστοιχα. H 
μεταβλητή που χρησιμοποιείται είναι η  F1. 

 Αν F1 = 0 εμφανίζεται κενό. 

 Αν F1 = 1 εμφανίζεται «Πράσινο» 

 Αν F1 = 2 εμφανίζεται «Κίτρινο» 

 Αν F1 = 3 εμφανίζεται «Κόκκινο» 

Τοίχοι πλήρωσης: Τα διαγράμματα ροής για τη διενέργεια πρωτοβάθμιου και 
δευτεροβάθμιου ελέγχου φαίνονται στα σχήματα 5.20 και 5.21 αντίστοιχα. H 
μεταβλητή που χρησιμοποιείται είναι η  F2. 

 Αν F2 = 0 εμφανίζεται κενό. 

 Αν F3= 1 εμφανίζεται «Πράσινο» 

 Αν F2 = 2 εμφανίζεται «Κίτρινο» 

 Αν F2 = 3 εμφανίζεται «Κόκκινο» 
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Σχήμα 5.21: Διάγραμμα ροής για την αξιολόγηση των τοίχων πλήρωσης και του 

κλιμακοστάσιου στον πρωτοβάθμιο έλεγχο. 
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Σχήμα 5.22: Διάγραμμα ροής για την αξιολόγηση των τοίχων πλήρωσης και του 
κλιμακοστάσιου στο δευτεροβάθμιο έλεγχο. 
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 Στέγη / Καμινάδες / Στηθαία:  Για την αξιολόγηση αυτής της κατηγορίας 
επιμέρους στοιχείων ο αλγόριθμος είναι λίγο πιο σύνθετος καθώς υπάρχει 
αλληλεπίδραση ανάμεσα στις αξιολογήσεις των στοιχείων. Από τα δεδομένα που 
εισήγαγε ο χρήστης στο γραφικό περιβάλλον, ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί τη 
σοβαρότητα της βλάβης  Β(j) και το αντίστοιχο εύρος Ε(j) εφόσον υπάρχει. Για τη 
στέγη ως δεδομένο δίνεται μόνο η σοβαρότητα της παρατηρούμενης βλάβης. Ως 
αποτέλεσμα προκύπτει το μητρώο F3 με διαστάσεις 2×1 (Σχήμα 5.21 και Σχήμα 
5.22). Για την τελική αξιολόγηση αυτής της κατηγορίας επιμέρους στοιχείων, ο 
αλγόριθμος λαμβάνει απόφαση με βάση το διάγραμμα ροής του σχήματος 5.23. 
Η μορφή του είναι διαφορετική από  τα προηγούμενα λόγω της αλληλεπίδρασης 
μεταξύ των στοιχείων αυτής της κατηγορίας. 

Πίνακας 5.3: Αντιστοίχιση δεδομένων και αποτελεσμάτων αλγορίθμου με μη 
φέροντα δομικά στοιχεία. 

Είδος Κωδικός Βλάβης Κωδικός εύρους Αποτέλεσμα 

Καμινάδες / Στηθαία Β(1) Ε(1) F3(1) 

Στέγη Β(2) - F3(2) 

Οι τιμές των μεταβλητών του μητρώου F3 αντικαθίστανται από τη μεταβλητή FF3, η 
οποία λαμβάνει υπόψη την αλληλεπίδραση μεταξύ των αξιολογήσεων της στέγης και 
των καμινάδων / στηθαίων. Ανάλογα με την τιμή της μεταβλητής FF3 εμφανίζεται ο 
χαρακτηρισμός στο πεδίο αξιολόγησης επιμέρους στοιχείων «Στηθαία / Καμινάδες / 
Στέγη ως εξής: 

 Αν FF3 = 0 εμφανίζεται κενό. 

 Αν FF3 = 1 εμφανίζεται πράσινο 

 Αν FF3 = 2 εμφανίζεται κίτρινο 

 Αν FF3 = 3 εμφανίζεται κόκκινο 
Αφού ο αλγόριθμος ολοκληρώσει την εξαγωγή των αποτελεσμάτων για τα επιμέρους 
στοιχεία της κατασκευής, τότε προχωρά στον τελικό χαρακτηρισμό του κτιρίου ως 
προς τη φέρουσα ικανότητά του και ως προς τον κίνδυνο που προέρχεται από τα μη 
φέροντα στοιχεία.  
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Σχήμα 5.23: Διάγραμμα ροής για την αξιολόγηση των στοιχείων Στηθαία / Στέγη. 
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Για τη λήψη απόφασης σχετικά με τη φέρουσα ικανότητα του κτιρίου λαμβάνονται 
υπόψη οι αξιολογήσεις για τα φέροντα στοιχεία, τα προβλήματα του εδάφους και 
την κλίση του κτιρίου. Το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ αυτών των 
κατηγοριών εμφανίζεται στο πεδίο «Φέρουσα ικανότητα». Η αρχική μεταβλητή είναι 
το Α που εκφράζει τα φέροντα στοιχεία. Σε περίπτωση που η τιμή του Α δεν είναι 
μηδέν τότε αν υπάρχει πρόβλημα με το έδαφος (μεταβλητή D) προστίθεται στο Α ο 
αριθμός 1.5. Αν υπάρχει πρόβλημα κλίσης (μεταβλητή C), τότε προστίθεται στην 
παραπάνω τιμή ο αριθμός 1 για κίτρινο και ο αριθμός 2 για κόκκινο. Στο σχήμα 5.24 
φαίνεται το διάγραμμα ροής με βάση το οποίο προγραμματίστηκε το συγκεκριμένο 
τμήμα του αλγορίθμου της εφαρμογής. Το σημαντικότερο στοιχείο της δομής του 
αλγορίθμου είναι ότι αν η αξιολόγηση κάποιας κατηγορίας επιμέρους στοιχείων είναι 
χρώματος πράσινου ή άγνωστη, τότε αυτή δε θα πρέπει να επιδρά αρνητικά στο 
χαρακτηρισμό του κτιρίου. Μόνο σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει αρνητική επιρροή. 
Αυτή τη λειτουργία επιτελούν οι συνθήκες που έχουν το σχήμα ρόμβου στο 
διάγραμμα ροής.  

Ο χαρακτηρισμός του κτιρίου γίνεται μέσω της μεταβλητής STR με την εξής λογική: 

 Αν STR = 0  εμφανίζεται κενό. 

 Αν STR = 1  εμφανίζεται «Πράσινο». 

 Αν STR = 1.5 εμφανίζεται «Πράσινο / Κίτρινο». 

 Αν STR = 2 εμφανίζεται «Κίτρινο». 

 Αν STR = 2.5 εμφανίζεται «Κίτρινο / Κόκκινο» 

 Αν STR ≥ 3 εμφανίζεται «Κόκκινο». 

Για το χαρακτηρισμό των μη φερόντων στοιχείων λόγω κινδύνων που προκύπτουν 
από την πτώση αντικειμένων ή την απώλεια της λειτουργικότητας τους (π.χ. 
κλιμακοστάσιο) χρησιμοποιείται η μεταβλητή NSTR. Για να γίνει ο έλεγχος συνολικά 
των μη φερόντων στοιχείων λαμβάνονται ως δεδομένα εισόδου η αξιολόγηση των 
ακόλουθων στοιχείων : Στηθαία /  Καμινάδες / Στέγη (μεταβλητή FF3) Τοίχοι 
πλήρωσης (μεταβλητή F2) και Κλιμακοστάσιο (μεταβλητή F1).  

Στο σχήμα 5.25 φαίνεται το διάγραμμα ροής με βάση το οποίο προγραμματίστηκε το 
συγκεκριμένο τμήμα της εφαρμογής. Ο χαρακτηρισμός των μη φερόντων στοιχείων 
γίνεται ως εξής:  

 Αν NSTR = 0 εμφανίζεται κενό. 

 Αν NSTR = 1 εμφανίζεται «Πράσινο». 

 Αν NSTR = 2 εμφανίζεται «Κίτρινο» 

 Αν NSTR ≥ 3 εμφανίζεται «Κόκκινο». 
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Σχήμα 5.24: Διάγραμμα ροής αλγορίθμου για την αξιολόγηση της φέρουσας 

ικανότητας του κτιρίου. 
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Σχήμα 5.25: Διάγραμμα ροής αλγορίθμου για λήψη απόφασης για τα μη φέροντα 

στοιχεία. 
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Με βάση τα παραπάνω διαγράμματα ροής  αν τα φέροντα στοιχεία χαρακτηρίστηκαν 
κίτρινα, Α = 2, και υπάρχει πρόβλημα κλίσης του εδάφους, έστω κίτρινο δηλαδή D = 
1, τότε STR = 1 + 2 = 3, οπότε στο το κτίριο θα χαρακτηριστεί ως κόκκινο. Για το 
παράδειγμα των σχημάτων 5.14 και 5.15 προκύπτει Α = 2, C = 1 και D = 1, οπότε STR 
= 2 + 0 + 0 και τα φέροντα στοιχεία χαρακτηρίζονται με το χρώμα κίτρινο. Επίσης, 
πρέπει να τονιστεί ότι η απόφαση  λαμβάνεται με βάση τα στοιχεία που είναι γνωστά. 
Για παράδειγμα, αν ο χρήστης δεν έχει εισάγει βλάβη για κάποιο φέρον στοιχείο (Α 
=0), ούτε για το έδαφος (D = 0), παρά μόνο για την κλίση την οποία έχει χαρακτηρίσει 
πράσινη ( C = 1), τότε όπως φαίνεται από το διάγραμμα ροής θα εμφανιστεί πράσινο, 
στο χαρακτηρισμό του κτιρίου.  

Η ενότητα αξιολόγησης της καταλληλότητας χρήσης του κτιρίου είναι η μόνη ενότητα 
στην οποία χρησιμοποιείται αλγόριθμος για τη λήψη απόφασης. Στις προηγούμενες 
ενότητες ο αλγόριθμος απλώς καταχωρούσε σε μορφή κειμένου τα δεδομένα που 
εισήγαγε ο χρήστης. Παρά το γεγονός ότι το πρόγραμμα μπορεί να εξάγει μία 
απάντηση για όλα τα δεδομένα που θα εισαχθούν, ο μηχανικός πρέπει να είναι σε 
θέση να αξιολογήσει και μόνος του το αποτέλεσμα. Για αυτό άλλωστε η τελική 
επιλογή πριν τη δημιουργία της αναφοράς ανήκει στο μηχανικό, ο οποίος έχει ήδη 
μπροστά του την απόφαση του λογισμικού και ανάλογα με την κρίση του λαμβάνει 
κάποια απόφαση, την οποία καλό είναι και να τη δικαιολογήσει. 

Ο αλγόριθμος λήψης απόφασης στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό σε εκείνον του 
προγράμματος PEADAB, με κάποιες τροποποιήσεις. Συνοψίζοντας τα πιο σημαντικά 
στοιχεία, στα οποία πρέπει να δοθεί προσοχή είναι τα εξής: 

 Τα κριτήρια για την αξιολόγηση της βλάβης σε κάθε μεμονωμένο δομικό στοιχείο, 
δηλαδή τα κριτήρια σοβαρότητας της βλάβης είναι τα ίδια με αυτά του 
προγράμματος PEADAB. 

 Ο αλγόριθμος για τα το χαρακτηρισμό των μεμονωμένων δομικών στοιχείων έχει 
υποστεί αρκετές αλλαγές σε ορισμένα στοιχεία, όπως οι τοίχοι πλήρωσης, οι 
οποίοι αξιολογούνται με τελείως διαφορετική διαδικασία σε σχέση με το 
πρόγραμμα PEADAB. Η διαδικασία αξιολόγησης των δομικών μελών 
περιγράφεται στον πίνακα 5.1 με ενιαίο τρόπο για όλα τα στοιχεία. 

 Ο αλγόριθμος για το χαρακτηρισμό του κτιρίου ως προς τη στατική του επάρκεια 
χρησιμοποιεί τις αξιολογήσεις από τα φέροντα στοιχεία, τα προβλήματα του 
εδάφους και τα προβλήματα κλίσης. Όλες αυτές οι κατηγορίες αλληλεπιδρούν 
μεταξύ τους και το αποτέλεσμα προκύπτει από το συνυπολογισμό όλων των 
αρνητικών αξιολογήσεων με τον τρόπο που φαίνεται στο διάγραμμα ροής του 
σχήματος 5.24. 

 Ο αλγόριθμος για το χαρακτηρισμό των μη φερόντων στοιχείων έχει ως στόχο να 
εκφράσει ποιοτικά μέσω ενός χρώματος, την ύπαρξη κινδύνων πτώσης 
αντικειμένων. Το πράσινο σημαίνει ότι δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, το κίτρινο 
ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος και το κόκκινο ότι υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος. 
Στον ορισμό του παραπάνω κινδύνου σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το εύρος της 
παρατηρούμενης βλάβης. Για την αξιολόγηση αυτή αλληλεπιδρούν οι 
αξιολογήσεις από τα στηθαία / στέγη / καμινάδες, τους τοίχους πλήρωσης και το 
κλιμακοστάσιο με τρόπο όπως φαίνεται στο διάγραμμα ροής του σχήματος 5.25. 

 Στην περίπτωση πρωτοβάθμιου μετασεισμικού ελέγχου, κατά την οποία δε 
δίνεται το εύρος της παρατηρούμενης βλάβης παρά μόνο η σοβαρότητά της, 
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γίνεται η παραδοχή ότι για τα φέροντα στοιχεία η βλάβη 2 αντιστοιχεί σε 
«Πράσινο / Κίτρινο» και η βλάβη 3 σε «Κίτρινο / Κόκκινο». Για τα μη φέροντα 
στοιχεία η βλάβη 2 αντιστοιχεί απλοποιητικά σε «Πράσινο»,  η βλάβη 
σοβαρότητας 3 σε «Κίτρινο», ενώ η βλάβη σοβαρότητας 4 σε κόκκινο. 

 Η απόφαση του λογισμικού που αναφέρεται στη φέρουσα ικανότητα του κτιρίου 
συνδέεται άμεσα με την καταλληλότητα χρήσης του κτιρίου. Αντίθετα, η 
απόφαση του λογισμικού για τα μη φέροντα στοιχεία, αν και ειδοποιεί το 
μηχανικό για τον κίνδυνο πτώσης αντικειμένων, ενδέχεται να μην είναι κρίσιμη 
για την καταλληλότητα χρήσης του κτιρίου, στην περίπτωση που ο κίνδυνος 
εντοπίζεται σε μία μικρή περιοχή, η οποία μπορεί να αποκλειστεί. 

 Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί από τους μηχανικούς και στους άλλους 
κινδύνους που μπορεί να παρουσιαστούν στο εσωτερικό του κτιρίου όπως 
αναλύθηκαν στην ενότητα. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των εμφανιζόμενων 
περιπτώσεων δεν μπορούν να ενταχθούν σε ένα σύστημα λήψης αποφάσεων. 
Ωστόσο, για τη λήψη απόφασης σχετικά με αυτούς τους κινδύνους μπορεί να 
ακολουθεί ο ίδιος τρόπος σκέψης που αναλύθηκε παραπάνω. Δηλαδή, οι 
μηχανικοί θα πρέπει να εξετάσουν τη σοβαρότητα του κινδύνου αλλά και την 
έκταση που μπορεί να επηρεάσει.  

 Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι το αποτέλεσμα του προγράμματος τόσο σε ό,τι 
αφορά τη φέρουσα ικανότητα του κτιρίου, όσο και τους κινδύνους από τα μη 
φέροντα στοιχεία, δεν πρέπει να υιοθετείται άκριτα από το μηχανικό. Για αυτόν 
το λόγο, άλλωστε, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε η τελική απόφαση να ανήκει πάντα 
στους μηχανικούς που διενεργούν τον έλεγχο. 

5.6 Ολοκλήρωση ελέγχου 

Για την ολοκλήρωση του ελέγχου απαιτείται πλέον να καταγραφούν τα μέτρα 
προστασίας που πρέπει να ληφθούν. Τέτοια μέτρα μπορεί να είναι προσωρινές 
υποστυλώσεις, κατεδαφίσεις κ.λπ.. Αυτές οι ενέργειες πραγματοποιούνται στο 
τελευταίο μέρος του λογισμικού με το όνομα section4. Όπως και τα υπόλοιπα 
προγράμματα που αναλύθηκαν, αποτελείται από δύο αρχεία το “section4.fig” και το 
“section4.m”. Η εκτέλεσή του ξεκινά με πληκτρολόγηση στο command window της 
έκφρασης section4, αφού πρώτα έχουν τοποθετηθεί τα δύο παραπάνω αρχεία στο 
φάκελο όπου εργάζεται ο χρήστης (current folder). 

Στην εκκίνηση του προγράμματος εμφανίζεται το παράθυρο του σχήματος 5.39 που 
αποτελεί το γραφικό περιβάλλον. Όπως φαίνεται αποτελείται από δύο μέρη. Στο 
πρώτο μέρος καταγράφονται τα μέτρα προστασίας που πρέπει προσωρινά να 
ληφθούν για την αντιμετώπιση των κινδύνων που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια του 
ελέγχου. Τα μέτρα που θα συμπληρωθούν πρέπει να είναι εύκολα εφαρμόσιμα, να 
μην απαιτούν μεγάλους οικονομικούς πόρους, ενώ ο χαρακτήρας τους είναι 
προσωρινός. Επίσης, συμπληρώνονται αν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες. Στο 
δεύτερο μέρος καταγράφονται τα ονόματα της ομάδας μηχανικών, αν πρόκειται για 
πρωτοβάθμιο ή δευτεροβάθμιο έλεγχο και τα μέρη του κτιρίου που ελέγχθηκαν. Στο 
τελευταίο πεδίο πρέπει να καταγραφεί αν έγινε είσοδος στο κτίριο ή μόνο εξωτερικός 
έλεγχος, πόσοι όροφοι ελέγχθηκαν κ.λπ.. Τέλος, όταν ο χρήστης πατήσει την ένδειξη 
«Δημιουργία Αναφοράς» όλα τα στοιχεία που καταχωρήθηκαν εμφανίζονται στο 
command window σε μορφή κειμένου (Σχήμα 5.28). 
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Σχήμα 5.26: Φόρμα καταγραφής των απαιτούμενων προσωρινών μέτρων που 

πρέπει να ληφθουν. 

 
Σχήμα 5.27: Φόρμα καταγραφής στοιχείων ελέγχου. 
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Σχήμα 5.28: Εμφάνιση στοιχείων τέταρτης ενότητας στο command window. 

5.7  Δημιουργία αναφοράς 

Μία πολύ σημαντική λειτουργία του λογισμικού που αναπτύχθηκε είναι η 
δυνατότητα για  δημιουργία αναφοράς. Η αναφορά είναι ένα τεχνικό κείμενο με 
τυποποιημένη μορφή, η οποία εκθέτει όλα τα στοιχεία που εισήγαγε ο χρήστης 
καθώς και την απόφαση του λογισμικού. Ταυτόχρονα, παρέχει τη δυνατότητα στο 
χρήστη να εισάγει φωτογραφίες. Η δημιουργία της αναφοράς γίνεται 
αυτοματοποιημένα μέσω του Report Generator του Matlab, το οποίο αποτελεί ένα 
εργαλείο για τη δημιουργία αναφορών για προγράμματα γραμμένα σε Matlab. 

Σε κάθε πρόγραμμα που δημιουργήθηκε υπήρχε στο τέλος ένα πεδίο με την ένδειξη 
«Δημιουργία Αναφοράς», με το οποίο ολοκληρωνόταν η ενότητα. Αυτό που 
πραγματοποιούνταν με αυτό το πλήκτρο ήταν να εμφανίζονται τα δεδομένα στο 
command window με μορφή τεχνικού κειμένου. Ένα παράδειγμα τέτοιου κειμένου 
φαίνεται στο σχήμα 5.28. Για τη δημιουργία της αναφοράς θα αξιοποιηθεί  αυτό το 
κείμενο που εμφανίστηκε σε κάθε ενότητα.  

Για τη μετάβαση στο Report Generator ο χρήστης πρέπει να πληκτρολογήσει στο 
command window τη λέξη report. Τότε θα μεταφερθεί στο παράθυρο του σχήματος 
5.29 όπου πρέπει να επιλέξει στο δεξί μέρος του παραθύρου την επιλογή “Open a 
Report file or stylesheet”. Στη συνέχεια θα πρέπει να εντοπίσει στα έγγραφα του 
υπολογιστή το αρχείο Report.rpt και να το ανοίξει, οπότε θα μεταφερθεί στο 
παράθυρο του σχήματος 5.30. 
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Σχήμα 5.29: Αρχικό παράθυρο Report Generator. 

 
Σχήμα 5.30: Αρχικό παράθυρο αρχείου Report.rpt. 

Αυτό που φαίνεται στο παραπάνω σχήμα είναι ένα έτοιμο αρχείο της μορφής .rpt, το 
οποίο χρησιμοποιείται για τη δημιουργία αναφοράς. Στην οθόνη φαίνονται τρεις 
στήλες. Στην αριστερή στήλη καθορίζεται η δομή της αναφοράς. Έχουν δημιουργηθεί 
πέντε παράγραφοι από τις οποίες οι τέσσερις αντιστοιχούν σε καθένα από τα 
τέσσερα προγράμματα που αναλύθηκαν στο κεφάλαιο, ενώ η πέμπτη 
χρησιμοποιείται για την εισαγωγή φωτογραφίας. Στη δεύτερη στήλη εμφανίζονται τα 
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διάφορα στοιχεία που μπορεί να προσθέσει αν θέλει ο χρήστης στην αναφορά του 
(τίτλοι παραγράφων, κείμενο, κ.λπ.). Αν και οι δυνατότητες που παρέχονται είναι 
πολλές δεν απαιτείται να ασχοληθεί ο χρήστης με το περιεχόμενο της δεύτερης 
στήλης σε μεγάλο βαθμό, καθώς όλη η δομή της αναφοράς είναι έτοιμη στο πλαίσιο 
του λογισμικού. Στην τρίτη στήλη ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει πού θέλει να 
αποθηκευτεί το αρχείο αναφοράς. Είναι το πρώτο τονισμένο πλαίσιο (έχει επιλεγεί 
present working directory). Επίσης, πρέπει να συμπληρώσει τι είδους αρχείο θέλει να 
δημιουργήσει με τις δυνατές επιλογές να είναι PDF, HTML και αρχείο word (στο 
παράδειγμα έχει επιλεγεί αρχείο PDF). Για να ξεκινήσει η δημιουργία της αναφοράς 
ο χρήστης πρέπει να πατήσει την ένδειξη με τον κεραυνό, η οποία έχει επισημανθεί 
με ένα πλαίσιο στο πάνω μέρος. Διαφορετικά μπορεί να ακολουθήσει την πορεία File 
και μετά Report. 

Εφόσον ο χρήστης θέλει να εισάγει κάποια φωτογραφία θα πρέπει να το κάνει πριν 
προβεί στην παραπάνω ενέργεια. Η εισαγωγή φωτογραφίας γίνεται στην πέμπτη 
παράγραφο της αριστερής στήλης. Στο σχήμα 5.31 φαίνεται χαρακτηριστικά ο τρόπος 
με τον οποίο πραγματοποιείται η εισαγωγή φωτογραφίας. Αρχικά από τη μεσαία 
στήλη επιλέγεται το στοιχείο image και προστίθεται στην πέμπτη παράγραφο της 
αριστερή στήλης. Ο χρήστης στη συνέχεια πρέπει να εντοπίσει το αρχείο εικόνας που 
θέλει ανάμεσα στα έγγραφα του υπολογιστή. Τέλος, ο χρήστης εφόσον θέλει μπορεί 
να προσθέσει τίτλο στην εικόνα και περιγραφή, όπως γίνεται στο πλαίσιο της δεξιάς 
στήλης. 

 
Σχήμα 5.31: Παράθυρο για την εισαγωγή φωτογραφίας. 
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Αφού ο χρήστης επιλέξει την έναρξη της δημιουργίας της αναφοράς (πατώντας το 
σχήμα του κεραυνού, τότε θα εκτελεστούν με τη σειρά που αναλύθηκαν σε όλο το 
κεφάλαιο τα προγράμματα section1_rep, section2_rep, section3_rep και 
section4_rep. Αυτά τα προγράμματα είναι ακριβώς τα ίδια με τα αντίστοιχα χωρίς την 
προσθήκη “_rep” με τη μόνη διαφορά ότι διαθέτουν δύο παραπάνω εντολές, που 
στόχο έχουν τη διευκόλυνση της διαδικασίας δημιουργίας αναφοράς. Τονίζεται ότι 
και αυτά τα τέσσερα προγράμματα πρέπει να βρίσκονται στο φάκελο που εργάζεται 
ο χρήστης για τη δημιουργία της αναφοράς. Κάθε φορά που ο χρήστης θα πατάει την 
ένδειξη «Δημιουργία Αναφοράς» που υπάρχει σε όλα τα προγράμματα, το παράθυρο 
θα κλείνει και θα μεταβαίνει στο επόμενο πρόγραμμα. Όταν ολοκληρωθεί και η 
τέταρτη ενότητα, θα έχει δημιουργηθεί και η αναφορά στη θέση που επέλεξε ο 
χρήστης να αποθηκευτεί. 

Ο παραπάνω τρόπος δημιουργίας αναφοράς είναι αυτοματοποιημένος, αφού όλη η 
διαδικασία εκτέλεσης των προγραμμάτων και δημιουργίας της αναφοράς είναι 
πλήρως αυτοματοποιημένη. Υπάρχει και ένας άλλος τρόπος δημιουργίας αναφοράς, 
στην οποία η συμμετοχή του χρήστη είναι πιο σημαντική και δε γίνεται χρήση του 
Report Generator του Matlab. Αφού ο χρήστης ολοκληρώσει μία ενότητα και πατήσει 
«Δημιουργία Αναφοράς», τότε θα εμφανιστούν στο command window όλα τα 
στοιχεία της ενότητας σε μορφή κειμένου. Τότε ο χρήστης μπορεί να τα αντιγράψει 
σε έναν επεξεργαστή κειμένου και πιθανώς στη συνέχεια να προσθέσει τις 
φωτογραφίες που θέλει μέσω του προγράμματος του επεξεργαστή.  Ο πρώτος 
τρόπος μέσω του Report Generator είναι πολύ πιο γρήγορος, με το δεύτερο τρόπο 
όμως, μπορεί ο χρήστης να ελέγχει καλύτερα τη μορφή του κειμένου που εισάγεται.         

5.8 Βιβλιογραφία 

[1] Anagnostopoulos S. A., Moretti M., Panoutsopoulou M., Panagiotopoulou 
D., Thoma T., “Post Earthquake Damage and Usability Assessment of 
Buildings: Further Development and Applications. Final Report”, European 
Commission–D.G. Environment, Civil Protection-EPPO. 

[2] Baggio C., Bernardini A., Colozza R., Corazza L., Della Bella M., Di Pasquale 
G., Goretti A., Martinelli A., Orsini G., Papa F., Zuccaro G., 2007, “Field 
Manual for post-earthquake damage and safety assessment and short term 
countermeasures (AeDES)”, European Commission,Joint Research Centre, 
Luxembourg. 

[3] Kaminosono T., Kumazawa F., Nakano Y., 2002, “Quick inspection manual for 
damaged reinforced concrete buildings due to earthquakes. Based on the 
disaster of 1999 Kocaeli earthquake in Turkey”, Ministry of Land, 
Infrastructure and Transport, Turkey. 

[4] MATLAB, 2015, “MATLAB Creating Graphical User Interfaces”, The 
Mathworks. Inc., USA. 

[5] Sextos A. G., Kappos A. J., Stylianidis K. C., 2008, “Computer-Aided Pre- and 
Post-Earthquake Assessment of Buildings Involving Database Compilation, 
GIS Visualisation and Mobile Data Transmission, Computer-Aided Civil and 
Infrastructure Engineering 23 (2008) 59–73 



162 Κεφάλαιο 5 

Διπλωματική Εργασία Δημήτρης Ευσταθίου     Ε.Μ.Π. 2015 

[6] www.atcouncil.org 

[7] www.mathworks .com 

[8] www.yas.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ανάπτυξη λογισμικού για τη διενέργεια του μετασεισμικού ελέγχου 163 

Λογισμικό για την αξιολόγηση της φέρουσας ικανότητας και της καταλληλότητας χρήσης κτιρίων μετά από σεισμό  

 
Σχήμα 5.32: Γραφικό περιβάλλον της πρώτης ενότητας του εντύπου. 
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Σχήμα 5.33: Συμπλήρωση στοιχείων πρώτης ενότητας μέσω του γραφικού περιβάλλοντος. 
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Σχήμα 5.34: Γραφικό περιβάλλον δεύτερης ενότητας. 
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Σχήμα 5.35: Συμπλήρωση των στοιχείων της δεύτερης ενότητας μέσω του γραφικού περιβάλλοντος. 
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Σχήμα 5.36: Γραφικό περιβάλλον τρίτης ενότητας. 
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Σχήμα 5.37: Συμπλήρωση των στοιχείων της τρίτης ενότητας μέσω του γραφικού περιβάλλοντος. 
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Σχήμα 5.38: Γραφικό περιβάλλον ενότητας παροχής βοήθειας στο χρήστη. 
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Σχήμα 5.39: Γραφικό περιβάλλον τέταρτης ενότητας. 
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Σχήμα 5.40: Συμπλήρωση των στοιχείων της τέταρτης ενότητας μέσω του γραφικού περιβάλλοντος 


