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2172/3-7-2006
έλεγχος αντοχής για την νοµιµοποίηση 
αυθαιρέτων κτιρίων.

14 2 2173/12-11-2007

…ότι το παράρτηµα Ε του ΕΑΚ2000 ισχύει και για τις περιπτώσεις
που αναφέρονται στο εγγραφο σας όπως ενίσχυση

(επικινδυνότητα), αλλάγη χρήσης, µεταρρυθµίσεις, νοµιµοποίηση
αυθαιρέτων, κ.λπ. Βλέπε τις αποφάσεις 795/7-7-7-04 και 1244/29-
9-04 του ΟΑΣΠ.

14 1

2242/14-7-2006    
2406/6-9-2006

…παρακαλούµε όπως ενηµερωθούν τα 
Πολεοδοµικά Γραφεία ότι η παράγραφος 3γ του 
Παραρτήµατος Ε ισχύει όπως καθορίζεται και 
δεν ισχύει το τροποποιηµένον άρθρο 12…

14 8
2242/15-5-2007    
2406/15-5-2007

…σύµφωνα µε το παράρτηµα Ε εδάφιο [3]γ του ΕΑΚ2000…
Επισηµαίνεται όµως ότι σύµφωνα µε το εδάφιο [3]α του

παραρτήµατος Ε "Εάν στο υφιστάµενο κτίριο έχει εφαρµοσθεί ήδη
το τροποποιηµένο αρθρο 12, ο έλεγχος του υφισταµένου κτιρίου
γίνεται µε τον παρόντα ΕΑΚ".

14 5

1111/4-8-2005

…3) αν ισχύουν τα ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) …. "Σηµειώνεται ότι, 
ενώ σε δοµήµατα που υπόκεινται σε στατικές 
µόνον δράσεις η αύξηση της αντοχής ορισµένων 
µόνο στοιχείων του φέροντος οργανισµού δεν 
µπορεί να µειώσει την αντοχή και την ασφάλεια 
του δοµήµατος, αντίθετα σε δοµήµατα που 
υπόκεινται σε σεισµικές δράσεις, η ενίσχυση 
κάποιων µελών µπορεί να προκαλέσει 
συγκέντρωση της απελευθέρωσης ενέργειας σε 
άλλα στοιχεία, τα οποία είναι δυνατό να 
οδηγήσουν σε αστοχία, είτε λογω ψαθυρότητας, 
είτε λόγω εξαιρετικά µεγάλων ανακυκλιζόµενων 
µετελαστικών παραµορφώσεων (υπέρβαση 
διαθέσιµης πλαστιµότητας"...

14 18 1111/29-8-2005

…σας γνωρίζουµε ότι η παράγραφος ("Σηµειώνεται
…πλαστιµότητας") στην οποία αναφέρεται η αίτηση του κ. Ρίζα
περιλαµβάνεται στα σχόλια του Αντισεισµικού Κανονισµού.

14 15

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ            
ΕΝΟΤΗΤΑ     ΣΕΛΙ∆Α

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ          
ΕΝΟΤΗΤΑ    ΣΕΛΙ∆Α

 14. ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 1 από 3



1695/24-11-2004

…να διευκρινιστεί ..η από 2-7-2004 απάντηση 
του 817/12-7-2004 έγγραφο του ΟΑΣΠ…          -
αν η εν λόγω απάντηση αναφέρετε στο 
συγκεκριµένο ερώτηµα µας, δηλαδή στην 
εφαρµογή και µόνο της παραγράφου ΙΙΙ 1 στ(vi) 
α του άρθρου 2 της της Υπουργικής Απόφασης 
5172/Α75β/99 µε ταυτόχρονη εφαρµογή του 
Παραρτήµατος Ε του ΕΑΚ2000 ή                     -
αν αναφέρεται στην συνολική εφαρµογή της εν 
λόγω απόφασης κατά τον έλεγχο µίας 
υφιστάµενης κατασκευής, δηλαδή στον έλεγχο 
αυτής σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Αντισεισµικού Κανονισµού κατά το χρόνο 
έκδοσης της οικοδοµικής αδείας της, γεγονός το 
οποίο έρχεται σε αντίθεση µε τα 
περιλαµβανόµενα στο Παράρτηµα Ε του ΕΑΚ 
2000

14 36 1695/11-3-2005

…Η απάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι σύµφωνη µε την

πρώτη εναλλακτική του εγγράφου της ∆ΟΚΚ. ∆ηλαδή ότι: Η

από 2-7-2004 απάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς τη

∆ΟΚΚ αναφέρεται στο συγκεκριµένο ερώτηµα (της ∆ΟΚΚ), δηλαδή
στην εφαρµογή και µόνον της παρ. ΙΙΙ 1 στ (vi) α του αρθ.2 της

Υπουργικής Απόφασης 5172/Α75β/99, µε ταυτόχρονη εφαρµογή

του παραρτήµατος Ε του ΕΑΚ2000. Επίσης

προτείνει να ζητηθεί απο τη ∆ΟΚΚ να διατυπώσει και να

δηµοσιεύσει καταλλήλως σχετική διευκρίνιση προς τις

ενδιαφερόµενες υπηρεσίες και Μηχανικούς, στην περίπτωση που
αυτή κρίνει ότι απ΄το άρθρο του κ. Μ. Βουγιούκα µπορεί να

δηµιουργηθεί σύγχυση και παρερµηνίες"

14 35

1244/8-9-2004

…εάν είναι δυνατόν για τον έλεγχο και την 
µελέτη (σχεδιασµό) των ενισχύσεων του υπόψη 
κτιρίου να εφαρµοσθεί το πλέγµα των 
κανονιστικών διατάξεων:                                   -
Β∆19/26-2-1959 όπως αυτός τροποποιήθηκε µε 
την απόφαση Ε∆2α/01/44/ΦΝ275/4-4-84 
(ΦΕΚ239Β) και την απόφαση 
Ε∆2γ/01/94/ΦΝ275/30-9-85 (ΦΕΚ 587/Β)          -
Κανονισµό Οπλισµένου Σκυροδέµατος Β∆1954 
(ΦΕΚ 160Α)

14 44 1244/29-9-2004

…Συγκεκριµένα για το υπόψη κτίριο έχει εφαρµογή η κατηγορία Α

της παραγράφου [2] και το εδάφιο (α) της παραγράφου [3] το
οποίο καθορίζει τους κανονισµούς µε τους οποίους γίνεται ο

έλεγχος. Η

διάταξη αυτή αφορά τόσο τους ελέγχου του υφιστάµενου όσο και

το σχεδιασµό των απαιτούµενων ενισχύσεων.
14 42

817/12-5-2004

…εάν επιτρέπεται να χρησιµοποιείται πλέον στις 
µελέτες που υποβάλλονται στην πολεδοµία ο 
συντελεστής προσαύξησης κατά 75% στου 
συντελεστή (ε)…

14 55 817/12-7-2004

…Μια υφιστάµενη κατασκευή που είχε µελετηθεί µε παλαιότερους

κανονισµούς (προ εφαρµογής του ΝΕΚΩΣ) µπορεί να ελεγχθεί

σύµφωνα µε την αρ. πρωτ. 5172/Α/Ζ5Β/99 απόφαση της ΥΑΣ,
ανεξάρτητα αν περιλαµβάνεται στις περιπτώσεις κτιρίων που

έχουν υποστεί βλάβες από τον σεισµό της 7-9-99

14 52

795/10-5-2004

…σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς του αρµόδιου 
για τον έλεγχο της στατικής µελέτης υπαλλήλου 
του Πολεοδοµικού Γραφείου Καβάλας θα πρέπει  
να εφαρµοσθεί το πλέγµα των συγχρόνων 
κανονισµών σχεδιασµού (ΕΑΚ2000, ΕΚΩΣ2000) 
για το σύνολο του φέροντα οργανισµού της 
κατασκευής και όχι για τα επιπρόσθετα νέα 
στοιχεία ενίσχυσης µόνον....

14 60 795/7-7-2004

…το νοµικό καθεστώς που αφορά την περίπτωση του κτιρίου στο

οποίο αναφέρεται το ερώτηµα, ορίζεται από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

του ΕΑΚ 2000 παράγραφος [3] εδάφιο (α) δεδοµένου ότι το κτίριο
ανήκει στην κατηγορία Α της παραγράφου [2] του ίδιου

παραρτήµατος. Τα ανωτέρω τα οποία ορίζονται για την περίπτωση

προσθηκών σε υφιστάµενα κτίρια ισχύουν πολύ περισσότερο και

για την περίπτωση ενίσχυσης καθώς στην περίπτωση αυτή δεν

υπάρχει επί πλέον επιβάρυνση του φέροντος οργανισµού του

υφιστάµενου κτιρίου...

14 56
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786/2-4-2002

…το παράρτηµα Ε θα πρέπει να εναρµονιστεί µε 
τα κριτήρια σχεδιασµού και κανόνες εφαρµογής 
του παρόντα ΕΑΚ ώστε να εξασφαλίζουµε ένα 
στατικό φορέα που να ανταποκρίνεται στις 
σύγχρονες απαιτήσεις και ασφάλεια των 
κτιρίων….

14 68 786/12-6-2003

…"τα επιχειρήµατα που αναφέρονται είναι ορθά και ήταν υπόψη

της επιτροπής σύνταξης του κανονισµού, οι τελικές διατάξεις του
οποίου χρειάστηκε να λάβουν υπόψη τους και κοινωνικά κριτήρια".

14 65

1291/20-6-2002

…βάσει της παραγράφου 3 του παραρτήµατος Ε 
του ΕΑΚ2000 απαιτεί έγγραφο των 
συνιδιοκτητών µε το οποίο συµφωνούν ή όχι για 
τον έλεγχο της υφιστάµενου κτιρίου…

14 71 1291/12-6-2003

…"ισχύει ό,τι αναφέρει ο Κανονισµός".

14 69

1687/27-8-2002

…Σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να ισχύει 
στις σηµερινές ήδη υφιστάµενες κατασκευές, 
δηλαδή κατασκεύες υπάρχουσες προ της 
έναρξης ισχύος της συγκεκριµένης Παραγράφου 
του Παραρτήµατος Ε, ήτοι πρέπει να γίνει άρση 
της ισχύος της στην περίπτωση αυτή...

14 74 1687/12-6-2003

…"ισχύει ό,τι αναφέρει ο Κανονισµός".

14 72
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