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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι σύγχρονοι κανονισμοί ΚΑ.Δ.Ε.Τ. και ΕΝ1998-3 που αφορούν δομητικές 

επεμβάσεις σε υφιστάμενες κατασκευές εκ φέρουσας τοιχοποιίας έχουν στόχο τη 

διασφάλιση ικανοποιητικής στάθμης επιτελεστικότητας (ασφαλείας) αλλά και 

οικονομικότητας και εφαρμοσιμότητας της επέμβασης. Αυτή η εργασία κοστολογεί 

(σε όρους Τευχών Δημοπράτησης) σύγχρονες μελέτες Επεμβάσεων (συμβατές με τους 

παραπάνω κανονισμούς -για Στάθμη Επιτελεστικότητας Β1) και συγκρίνει τις δαπάνες 

με τη διεθνή εμπειρία καθώς και με ανάλογα στοιχεία παλαιότερων δημοσιευμένων 

μελετών. Τα στοιχεία κόστους αντλούνται από εγκεκριμένες μελέτες συγκροτημάτων 

μεγάλης σπουδαιότητας (ΙΙΙ ή IV). Οι τεχνικές επεμβάσεων ποικίλουν (ενισχύσεις με 

Ι.Α.Μ., προσθήκη μεταλλικών στοιχείων, ομογενοποίηση μάζας, πλήρωση 

ανοιγμάτων, κ.α.) και έχουν διαστασιολογηθεί με βάση τα αποτελέσματα ανελαστικών 

αναλύσεων. Οι ποσότητες και οι εργασίες προμετρούνται λεπτομερώς και τα 

συγκρινόμενα κόστη αναφέρονται στο στάδιο Μελέτης Εφαρμογής. Πορίζεται ότι οι 

σύγχρονοι κανονισμοί (ΚΑ.Δ.Ε.Τ. & ΕΝ1998-3) προβλέπουν οικονομικότερο και 

σαφέστερο (λιγότερο αβέβαιο) σχεδιασμό που οδηγεί σε εφαρμόσιμες επεμβάσεις 

ακόμη και όταν μελετώνται αρκετά παλαιότερες κατασκευές με πτωχά χαρακτηριστικά 

(ή/και σημαντική παθολογία).  

 

Λέξεις Κλειδιά: Τοιχοποιία, Επιτελεστικότητα, Αποτίμηση, Επέμβαση, ΚΑ.Δ.Ε.Τ., EN 1998-3 

 

1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΟΜΗΜΑΤΩΝ 

1.1    ΔΣ (Δημοτικό Σχολείο) Άνω Βαθέος 

Το ΔΣ είναι διώροφο με υπόγειο και αποτελείται από μικτό δομικό σύστημα τοιχοποιίας 

(λιθοδομής/οπτοπλινθοδομής) με τρεις σύμμικτες δοκούς και μεταγενέστερη επέμβαση από 

πλαίσια οπλισμένου σκυροδέματος στο νότιο τμήμα του. Οι στέγες, οι οροφές  και ένα τμήμα 

του δαπέδου ισογείου μορφώνονται από δομική ξυλεία. Τα εξωτερικά υποστυλώματα της 
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δυτικής όψης που είναι κατασκευασμένα από λιθοδομή έχουν περισφιγχθεί στο  παρελθόν με 

μεταλλικές λάμες. Στο βόρειο τμήμα έχει καθαιρεθεί σημαντικός εγκάρσιος τοίχος. 

  

Εικόνες 1 & 2. Απεικόνιση & προσομοίωση ΔΣ Άνω Βαθέος 

1.2 ΔΣ Πυθαγορείου 

Το κεντρικό κτήριο του ΔΣ είναι διώροφο και αποτελείται από μικτό δομικό σύστημα 

τοιχοποιίας (λιθοδομής/οπτοπλινθοδομής με στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος στην πρώτη 

στάθμη). Οι στέγες μορφώνονται από δομική ξυλεία, ενώ η οροφή 1ης στάθμης από 

οπλισμένο σκυρόδεμα. Με το βασικό κτίριο γειτνιάζουν δύο βοηθητικά κτίσματα. To δεξιό 

(στη Εικόνα.4) αποτελείται από δομικό σύστημα τοιχοποιίας με στέγη από δομική ξυλεία. Το 

άλλο αποτελείται από μικτό δομικό σύστημα τοιχοποιίας και οπλισμένου σκυροδέματος. 

 
 

Εικόνες 3 & 4. Απεικόνιση & προσομοίωση ΔΣ Πυθαγορείου 

1.3 ΔΣ Χώρας 

Το ΔΣ είναι διώροφο και είναι κατασκευασμένο εκ λιθοδομής με τύμπανα αετώματος εξ 

οπτοπλινθοδομής. Η στέγη, οι οροφές και τα δάπεδα μορφώνονται από δομική ξυλεία. Σε 

προγενέστερο χρόνο έχει καθαιρεθεί σημαντικός εγκάρσιος τοίχος του ορόφου, ενώ μετά το 

σεισμό του 1955 καθαιρέθηκε τμήμα των ανώτερων ανωφλιών από τον υφιστάμενο φορέα 

και μειώθηκε το συνολικό ύψος του κτιρίου. 

 
 

Εικόνες 5 & 6. Απεικόνιση & προσομοίωση ΔΣ Χώρας 

 



 

1.4 Συγκρότημα αποθηκών Δ. Τρικκαίων 

Το κτίριο αποθηκών του Δήμου Τρικκαίων είναι μονώροφο και έχει εμβαδόν 830m2. Tο 

δομικό σύστημα αποτελείται από φέρουσα τοιχοποιία εκ λιθοδομής στην οποία έχουν 

ενσωματωθεί και στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος. Υπάρχει ένας αρμός μεταξύ των 

πλακών οροφής, ενώ στη συγκεκριμένη θέση η τοιχοποιία είναι ενιαία και δεν διακόπτεται με 

αρμό. 

  

Εικόνες 7 & 8. Απεικόνιση & προσομοίωση αποθηκών Δ. Τρικκαίων 

1.5 ΔΣ Παλαιοκάστρου 

Το ΔΣ αποτελείται από ένα βασικό ισόγειο δομικό σύστημα κατασκευασμένο εκ λιθοδομής 

(με δύο δοκούς οπλισμένου σκυροδέματος - πιθανή μεταγενέστερη επέμβαση), και μια μικρή 

προσθήκη αποθήκης κατ’ επέκταση εξ οπτοπλινθοδομής. Οι τουαλέτες (μαθητών) 

στεγάζονται σε ανεξάρτητο ισόγειο κτίριο που το δομικό του σύστημα αποτελείται από μικτό 

σύστημα τοιχοποιίας (λιθοδομής/οπτοπλινθοδομής). 

  

Εικόνες 9 - 11. Απεικόνιση, προσομοίωση, χαρακτηριστική επέμβαση ΔΣ Παλαιοκάστρου 

1.6 ΔΣ Παγώνδα 

Το κτίριο του ΔΣ αποτελείται από 2 υπέργειους ορόφους. Το δομικό σύστημα του κτιρίου 

αποτελείται από φέρουσα τοιχοποιία στην οποία έχουν ενσωματωθεί και στοιχεία οπλισμένου 

σκυροδέματος. Επιπλέον, στο ισόγειο εντοπίζεται προσθήκη οπτοπλινθοδομής. 

  

Εικόνες 12 & 13. Απεικόνιση & άμεσα μέτρα ΔΣ Παγώνδα 



 

2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Οι μελέτες αποτίμησης και σχεδιασμού επεμβάσεων ακολούθησαν μια σύνθεση εθνικών και 

διεθνών κανονιστικών πλαισίων και συστάσεων, καθώς η ευρωπαϊκή πρακτική της δομητικής 

προσέγγισης ιστορικών κτηρίων και μνημείων δεν έχει ρυθμιστεί ακόμα με ένα “στέρεο” 

τρόπο σε ένα κανονιστικό πλαίσιο (πρότυπο), όπως συμβαίνει π.χ. για κατασκευές από 

οπλισμένο σκυρόδεμα ή δομικό χάλυβα. Ειδικότερα, το σχέδιο του ΚΑΔΕΤ [1] (ο υπό 

σύνταξη «Κανονισμός για Αποτίμηση και Δομητικές Επεμβάσεις Τοιχοποιίας») αποτέλεσε το 

κύριο πλαίσιο εκπόνησης των μελετών. Ο συγκεκριμένος υπό σύνταξη κανονισμός αποτελεί 

αφενός την πιο εμπεριστατωμένη βάση για υφιστάμενα κτήρια από φέρουσα τοιχοποιία σε 

εθνικό επίπεδο, αφετέρου συμμορφώνεται προς το σύγχρονο Ευρωπαϊκό πλαίσιο προτύπων 

(«Ευρωκώδικες» / ΕΝ1998-3 [2]). Επιπλέον, σε όποια σημεία κρίθηκε απαραίτητο, 

αξιοποιήθηκε και το σχέδιο του νέου υπό σύνταξη μέρους 3 του Ευρωκώδικα 8 [3] (Final 

Draft ΕΝ 1998-3). Την ίδια στιγμή, οι μελετητικές πρακτικές βασίζονται - διασταλτικά - στη 

μεγάλη εμπειρία εφαρμογής του Ελληνικού Κανονισμού Επεμβάσεων ΚΑΝ.ΕΠΕ. [4], ο 

οποίος αφορά κυρίως κτήρια σκυροδέματος αλλά περιγράφει όμοιες διαδικασίες και 

απαιτήσεις. Συμπληρωματικά με το παραπάνω κανονιστικό πλαίσιο, για επιμέρους ζητήματα, 

οι μελέτες χρησιμοποίησαν στοιχεία και από άλλες διεθνείς συστάσεις [5], [6]. 

 

3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Με στόχο τη συστηματική τεκμηρίωση των δομημάτων (Σ.Α.Δ. > «Ικανοποιητική») 

εκτελέσθηκαν προγράμματα ερευνών (μετρήσεων, δοκιμών και ελέγχων) και 

βαθμονομήθηκαν λεπτομερώς τα αποτελέσματα των επιτόπου δοκιμών βάσει των 

εργαστηριακών μετρήσεων. Παρακάτω συνοψίζονται κάποια χαρακτηριστικά αποτελέσματα 

από την τεκμηρίωση των υλικών. 

Πίνακας 1. Εύρος τιμών από την τεκμηρίωση των υλικών 

ID 
Δομήματα fc (MPa) 

λιθοσωμάτων 

f (MPa) 

κονιάματος 

f (MPa) 

αλλού* 

*επεξήγηση 

1 «ΔΣ Άνω Βαθέος» > 50 ~ >80 1.80 ~ 2.60 12.0 σκυροδέματος 

2 «ΔΣ Πυθαγορείου» 26 ~ >80 1.43 ~ 4.47 > 5.0 οπτόπλινθων 

3 «ΔΣ Χώρας» 36 ~ > 80 0.89 ~ 2.52 - - 

4 «Συγκρότημα αποθηκών Δ. 

Τρικκαίων» 

10.0 ~ 17.1 0.80 ~ 2.90 16 ~ 21.2 σκυροδέματος 

5 «ΔΣ Παλαιοκάστρου» 17.9 ~ 32.9 1.80 ~ 6.70 - - 

6 «ΔΣ Παγώνδα» 32.3 1.20 ~ 2.90 11.4 ~ 26.7 σκυροδέματος 

 

4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

4.1 Έλεγχος με βάση την επιτελεστικότητα 

Οι Επεμβάσεις στοχεύουν στην κάλυψη του Στόχου Επιτελεστικότητας «Β1» - Σημαντικών 

Βλαβών για επιτάχυνση σχεδιασμού 0.24g (ζώνη ΙΙ) και Σημαντική Σπουδαιότητα 

(κατηγορίας ΙΙΙ ή IV). Για τους υπολογισμούς εφαρμόστηκαν κυρίως οι ανελαστικές μέθοδοι 



 

(του σχεδίου ΚΑΔΕΤ, του μέρους 3 του ΕΝ 1998 & διασταλτικά του ΚΑΝ.ΕΠΕ.) και 

επικουρικά συμβατές ελαστικές μέθοδοι [δυναμικής ανάλυσης]. 

 

4.2 Επεμβάσεις 

Μελετήθηκαν λεπτομερώς και με συστηματικό τρόπο επεμβάσεις ώστε να υπερκαλύπτεται 

υπολογιστικώς ο βασικός στόχος «Β1» (λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη σπουδαιότητα ΙΙΙ/ 

ΙV). Παράλληλα, ελέγχθηκαν και τα υπόλοιπα κριτήρια/στόχοι που προδιαγράφονται στους 

σύγχρονους Κανονισμούς Επεμβάσεων ή σε άλλες υποχρεωτικές διατάξεις. 

Εφαρμόστηκαν ποικίλες μορφές επεμβάσεων: αμφίπλευροι μανδύες IAM για βελτίωση 

πλαστιμότητας και διατμητικής αντοχής (εικόνα 14), διατμητική ενίσχυση με ΙΟΠ σε διάταξη 

«Χ» (εικόνα 15), προσθήκη μεταλλικών ελκυστήρων/θλιπτήρων (εικόνα 13, 16-17), άρση 

ακανονικοτήτων, ενίσχυση στοιχείων δομικής ξυλείας, προσθήκη μεταλλικών πλαισίων & 

συνδέσμων (εικόνα 11), κ.α. 

 

   

 

Στον παρακάτω πίνακα συγκεντρώνονται οι τεχνικές επέμβασης όπως μελετήθηκαν για κάθε 

συγκρότημα : 

Εικόνα 15 – 17. ΙΟΠ σε διάταξη «Χ» - ΔΣ Παλαιοκάστρου, «πίσω» πλάκα ελκυστήρων διαφράγματος - ΔΣ 

Μυτιληνιών, μετωπική πλάκα θλιπτήρων/ελκυστήρων ΔΣ Παγώνδα  

Εικόνα 14. Βόρεια όψη ενισχυμένου φορέα ΔΣ Πυθαγορείου με μανδύες ΙΑΜ 



 

Πίνακας 2. τεχνικές επέμβασης 

συγκρότημα/ 

τεχνική επέμβασης   

ομογενοποίηση θλιπτήρες/ 

ελκυστήρες 

σύνδεσμοι/ 

στύλοι 

ΙΑΜ ΙΟΠ νέες οπτοπλινθοδομές 

 ή πληρώσεις 

ξύλινα 

διαφράγματα 

Άνω Βαθέος   √ √ √ √ √ 

Πυθαγορείου √  √ √ √ √ √ 

Χώρας √  √ √ √  √ 

Τρικκαίων √ √  √ √ √  

Παλαιοκάστρου   √ √ √ √ √ 

Παγώνδα √ √  √ √   

 

5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ 

Για την αξιολόγηση της οικονομικότητας των λύσεων συντάχθηκε ο συγκεντρωτικός 

Πίνακας 3 ο οποίος αναφέρει την ανηγμένη συνολική δαπάνη κατασκευής των επεμβάσεων 

ανά m2 δόμησης. Δηλαδή, το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού μελέτης των Τευχών 

Δημοπράτησης, προ ΓΕ & ΟΕ, Απροβλέπτων και ΦΠΑ (και προ έκπτωσης) διαιρέθηκε με 

την επιφάνεια συνολικής ή ενεργούς δόμησης. 

Πίνακας 3. Εύρος τιμών από την τεκμηρίωση των υλικών 

ID 
Δομήματα Δαπάνη Επεμβάσεων 

(€/m2) 

Σχόλια 

1 «ΔΣ Άνω Βαθέος» 625.45  

2 «ΔΣ Πυθαγορείου» 368.12  

3 «ΔΣ Χώρας» 463.57  

4 «Συγκρότημα αποθηκών Δ. 

Τρικκαίων» 

545.57 *αλλαγή χρήσης σε πολυχώρο 

Τέχνης και Πολιτισμού 

5 «ΔΣ Παλαιόκαστρου» 484.58  

6 «ΔΣ Παγώνδα» 279.51  

 

 

Το εύρος δαπάνης των επεμβάσεων που σχεδιάστηκαν με το σύγχρονο κανονιστικό πλαίσιο  

εκτιμάται σε 280 ~ 625 €/m2, με διάμεσο την τιμή 475 €/m2. Στοιχεία άλλων δημοσιευμένων 

μελετών, οι οποίες είχαν εκπονηθεί με τις διατάξεις σχεδιασμού νέων δομημάτων (λ.χ. 

ΕΑΚ/ΕΚΩΣ), πορίζουν συγκρινόμενο εύρος 750 ~ 1700 €/m2. Η διεθνής εμπειρία όπως 

απεικονίζεται σε πρόσφατες έρευνες [7] εμφανίζει διάμεσο. πραγματική τιμή (μετά την 

έκπτωση) 343, 335, ή 270 €/m2 για μεγάλη, μεσαία ή μικρή αναβάθμιση της 

επιτελεστικότητας, αντίστοιχα. Οι τιμές του Πίνακα 2 αφενός αναφέρονται σε σημαντική 

αναβάθμιση της επιτελεστικότητας (υπερκαλύπτουν τον  στόχο «Β1»), αφετέρου 

υπολογίζονται πριν την έκπτωση. 

 



 

6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η εφαρμογή των σύγχρονων κανονιστικών πλαισίων Επεμβάσεων (ΚΑΔΕΤ [1], ΕΝ1998- 3 

[2], dr.ΕΝ1998-3 [3]), τόσο στο σκέλος της Ανάλυσης (των ανελαστικών μεθόδων), όσο και 

στο σκέλος του υπολογισμού των απαιτούμενων ενισχύσεων, οδήγησε σε στοχευμένες 

επεμβάσεις, σε περιορισμένες περιοχές των δομημάτων, και τελικά σε μικρό ή τουλάχιστον 

διαχειρίσιμο κόστος αναβάθμισης. Η οικονομικότητα των λύσεων τεκμηριώνεται τόσο όταν 

αυτές συγκρίνονται με την παλαιότερη ελληνική μελετητική πρακτική (της καταχρηστικής 

χρήσης των διατάξεων των νέων δομημάτων), όσο και όταν αυτές ελέγχονται με αντίστοιχες 

δημοσιευμένες ανηγμένες δαπάνες άλλων χωρών. 
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