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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  - ΣΚΟΠΟΣ  

Η  διατύπωση  γενικών  κανόνων και  η  υιοθέτηση  πλαισίου  για  την σύνταξη  του  κειμέ-
νου   της  πραγματογνωμοσύνης  αποσκοπούν : 

i. στην  βελτίωση  των  καθιερωμένων  διαδικασιών  σύνταξης 
ii. στην  επίτευξη  ενιαίου  και  ομοιόμορφου  τρόπου  παρουσίασης  

 Η  καθιέρωση  των  ανωτέρω  γίνεται  με  την  μορφή   συστάσεων  ή  οδηγιών , χωρίς  να 
αφορούν   συγκεκριμένες  ειδικότητες   μηχανικών . Σημειώνεται  δε  ότι   η   εφαρμογή  
τους   δεν  αποτελεί    αυτοσκοπό , ενώ  λόγω  της  ειδικής  φύσεως  του  αντικειμένου  εν-
δεχομένως  να  καθίσταται   αδύνατη  ή  να  μην  είναι  σκόπιμη  η  τήρηση  τους  . 
 
 
2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  &  ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ  ΣΤΑ  ΤΕΧΝΙΚΑ  ΚΕΙΜΕΝΑ  

 
2.1   Εισαγωγή 

           Η  αξιολόγηση   μιας   πραγματογνωμοσύνης   σχετίζεται  ιδιαίτερα  με   την  αρτιότητα  
της  συγγραφής  της .  Για  την  αποτελεσματική  μετάδοση  της   πληροφορίας , ένα  τε-
χνικό  κείμενο  πρέπει  να  χαρακτηρίζεται  από  επιστημονικά  ακριβή  λόγο  ο  οποίος  
είναι  διατυπωμένος   απλά  και   περιεκτικά . Τεχνικά  κείμενα  υψηλής  ποιότητας   κα-
θορίζουν  υψηλό  επίπεδο  στάθμης   πληροφοριών  στο  αναγνωστικό  κοινό   και  βοη-
θούν  στην  λήψη  σωστών  αποφάσεων .     

 

2.2  Είδη  Τεχνικών  Κειμένων  στο  Επάγγελμα  του  Μηχανικού  
 

Τα  τεχνικά  κείμενα  που  συντάσσονται  από  τους  μηχανικούς   είναι :  

 

Γνωμοδοτήσεις Ιδιωτικά συμφωνητικά 
Πορίσματα Προσφορές 
Πραγματογνωμοσύνες Ενστάσεις 
Επιστημονικά  άρθρα Υπομνήματα 
Τεχνικές  εκθέσεις Πρακτικά 
Εισηγήσεις Αιτήσεις 
Συμβάσεις Αλληλογραφία 
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2.3 Ανάλυση  της   Συγγραφής  των  Τεχνικών   Κειμένων   

2.3.1 Το  ύφος της  γραφής   
 Ύφος  είναι  ο  ιδιαίτερος  εξατομικευμένος  τρόπος  με  τον   οποίο  χρησιμοποιεί   

καθένας  τη  γλώσσα , αξιοποιώντας  μέσα  από  επιλογές  του  τα  ποικίλα  μέσα  που  
αυτή  του  προσφέρει  ( λιτό, πεζό,  υπερβολικό , δηκτικό , πομπώδες ,κλπ).  

Ειδικότερα  είναι  ο  ιδιαίτερος  τρόπος  με   τον  οποίο  διαφοροποιείται ένα  είδος  
γραφής  ή  κείμενο  από  άλλο ,  ένας  συγγραφέας  από  άλλον , με  βάση  τις  γλωσ-
σικές  του  επιλογές ή  αποκλίσεις (επιστημονικό ,λογοτεχνικό ,φιλολογικό ,κλπ)  

   Η    επιλογή  των  κατάλληλων λέξεων , χωρίς  την  χρήση  μεγάλων  προτάσεων  
που   προκαλούν  σύγχυση  στον  αναγνώστη , δημιουργούν  ένα  τεχνικό  κείμενο 
που   χαρακτηρίζεται  από  εκφραστική  λιτότητα  . 

   Μαζί  με  την  γλώσσα , το  πνεύμα  και  το  ύφος   των  κειμένων  έχουν  έμμεση  
επίδραση  στον   αναγνώστη.  Η  αποφθεγματική  διατύπωση  , το  αυταρχικό  πνεύμα 
και  το  στεγνό  ύφος  του  κειμένου  επιδρούν  αρνητικά  στην   ψυχολογία   του  ανα-
γνώστη , με   αποτέλεσμα  να  μειώνεται  η  επικοινωνία , που  αποτελεί  τον  σκοπό  
του  γραπτού  λόγου   .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Σελίδα 3 από 42 

 



 

2.3.2 Η  Οργανωτική   δομή   του  κειμένου   

2.3.2.1 Οπτικά  βοηθήματα   

Εικόνες , Πίνακες  , Διαγράμματα ,  Γραφικές  παραστάσεις   πρέπει : 

 να συνδέονται   απαραίτητα  με  το  κείμενο   
 να  υπάρχει  οπωσδήποτε  αρίθμηση  και  επεξηγηματικό  σχόλιο 
 εάν  προέρχονται  από  άλλες  πηγές , να  μνημονεύεται  στο  τέλος  της           

επεξήγησης .     
 να  μην  διαταράσσουν  την  συνοχή  του  κειμένου   
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2.3.2.2  Τεχνική    Ορολογία   

Στα   κείμενα  που  χρησιμοποιείται  τεχνική ορολογία  πρέπει  να   παρατίθεται  ο  
επίσημος  ορισμός  ο  οποίος  αποδίδει την  ακριβή  έννοια  του  όρου    ιδιαίτερα   στις  
περιπτώσεις  που   ο  εννοιολογικός  προσδιορισμός    αποτελεί   την  βάση   για  να  
δοθεί  λύση   στο  τιθέμενο  ζήτημα . Σημειολογικά  αναφέρεται  ότι   οι  ορισμοί  του  
άρθρου  2  αποτελούν  το « γλωσσάριο» του  ΝΟΚ/12   που  είναι  απαραίτητο  εργα-
λείο  για  την  ορθή  ανάγνωση  και  εφαρμογή του .  

 
Παράδειγμα  1  
Ρύπανση: η παρουσία στο Περιβάλλον ρύπων, δηλαδή κάθε είδους ουσιών, θορύβου, ακτινοβολία 

ή άλλων μορφών ενέργειας, σε ποσότητα, συγκέντρωση ή διάρκεια, που μπορούν να 
προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, στους ζωντανούς οργανισμούς και στα 
οικοσυστήματα ή υλικές ζημιές και γενικά να καταστήσουν το Περιβάλλον ακατάλληλο 
για τις επιθυμητές χρήσεις του (Ν. 1650/86).  

Μόλυνση: η μορφή ρύπανσης, που χαρακτηρίζεται από την παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών 
στο Περιβάλλον ή δεικτών, που υποδηλώνουν την πιθανότητα παρουσίας τέτοιων μι-
κροοργανισμών . (Ν. 1650/86). 

Σύμφωνα   με την  ανωτέρω   διάκριση , τα  αέρια  της  καμινάδας  του τζακιού  δεν  αποτε-
λούν  Μόλυνση  αλλά  Ρύπανση  ,  ενώ  η  διάθεση   ανεπεξέργαστων   λυμάτων  σε   φυσι-
κό   αποδέκτη  αποτελεί  Μόλυνση .       

 
 

Παράδειγμα  2 
 Με τον όρο «διάβρωση» (corrosion) εννοούμε κάθε αυθόρμητη ηλεκτροχημική ή χημική αλ-
λοίωση της επιφάνειας των μετάλλων ή κραμάτων, η οποία οδηγεί σε απώλεια υλικού.                    
Ο όρος δεν είναι μονοσήμαντος και αναφέρεται  τόσο στο φαινόμενο της δράσης   όσο και στο απο-
τέλεσμά της.  Τα  προϊόντα της διάβρωσης είτε συσσωρεύονται στην επιφάνεια καλύπτοντάς την 
τοπικά ή σε  όλη την έκταση της είτε διαφεύγουν προς το διαβρωτικό περιβάλλον, χωρίς να  απο-
κλείονται και τα δύο. Σε κάθε πάντως περίπτωση τα προϊόντα αυτά είναι χημικώς διάφορα από ότι το  
μέταλλο ή το κράμα.. Έτσι εξηγείται και ο ορισμός της διάβρωσης από πολλούς συγγραφείς   ως 
«απώλεια υλικού».    Η  διάβρωση   είναι  μια  ιδιαίτερη    διαδικασία  της  οξείδωσης .  

 Με  τον   όρο  οξείδωση  εννοείται  η  ένωση   ενός  υλικού  με  οξυγόνο .  
-   Σε  κάθε  οξείδωση   προκύπτει  ένα  νέο  υλικό   με νέες  ιδιότητες  
-   Η  οξείδωση   συνδέεται   πάντα  με   μία  αύξηση  μάζας. 

Έτσι  όσο  αφορά   στα   μη  σιδηρούχα  μέταλλα  ( Αλουμίνιο , Χαλκός , κ.λ.π.) γίνεται  λόγος  για   
οξείδωση και  όχι  για  διάβρωση. 
 

Νηματοειδής   Διάβρωση  -  Οξείδωση   Προφίλ  Αλουμινίου 
Η νηματοειδής διάβρωση είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται στα κουφώματα 
αλουμινίου και έχει σχέση με την κακή ποιότητα προεργασίας της βέργας αλουμινίου 
πριν την βαφή της. Λόγω αυτής της κακής προεργασίας το χρώμα δεν προσφύεται σω-
στά επάνω στο μέταλλο και με την πάροδο του χρόνου το μέταλλο οξειδώνεται. Το 
χρώμα αποκολλάται από την οξειδωμένη επιφάνεια και η οξείδωση με το καιρό προχω-
ρά σε βάθος οπότε προκαλούνται και οπές. Το φαινόμενο επιταχύνεται σε περιοχές κο-
ντά σε θάλασσα. Τα σύγχρονα προφίλ αλουμινίου με sea  side  class είναι σχεδόν αδύ-
νατο να πάθουν νηματοειδής διάβρωση. Στην φωτογραφία δίπλα παρουσιάζεται ένα 
αλουμίνιο που έχει πάθει νηματοειδής διάβρωση .  
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Παράδειγμα  3 
 

Δάπεδα   από   σκυρόδεμα (πλάκες  επί   εδάφους) 
[ Πηγή  :  Τεχνική   Οδηγία  4 ,  Έκδοση ΣΠΜΕ , Ιούνιος  2013 ] 

 

Ως  ομαλότητα  ( flathness, 
evenness) ορίζεται   ο  βαθμός  ,  
στον  οποίο  μία  επιφάνεια  προσεγ-
γίζει   το  τέλειο   επίπεδο  

 
 

Ως  επιπεδότητα  ( levelness) ορίζε-
ται  ο βαθμός στον  οποίο  μία  ευθεία  
ή  επιφάνεια  ευθυγραμμίζεται  οριζό-
ντια   στην  επιθυμητή   στάθμη  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Σελίδα 6 από 42 

 



2.3.2.3 Αόριστες  ή  γενικευμένες   τεχνικές    έννοιες    

Κρίνεται   σκόπιμο  όταν  γίνεται  αναφορά  σε  αόριστες  ή  γενικευμένες   έννοιες  
για  τις  οποίες    δεν  εντοπίζεται  επίσημος  ορισμός  να  δίνεται   από  τον  συντάκτη  
ο   ανεπίσημος  ορισμός  του  όρου.   Σε  αυτή   δε   την  περίπτωση  ,  δεν   μπορούμε   
να  χρησιμοποιούμε   όρους  ασαφείς ή  άγνωστους  με  στόχο  να  μειώσουμε   την  
ασάφεια  ή  την άγνοια .  

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  

 Εννοιολογικός    προσδιορισμός 
Αστοχία    ορίζεται   η   απόκλιση  μεταξύ  του   αναμενόμενου και   του   επιτυγχανώμενου   

οικοδομικού   αποτελέσματος. 
Ζημιά   εμφανίζεται  όταν  το  οικοδομικό  υλικό  υποστεί   αλλαγή  των  ουσιών  του  από  

χημική  ή   φυσική  άποψη  και   δεν  μπορεί  πλέον  να  ικανοποιεί   την  ανάγκη  
για  την  οποία  προβλέφθηκε  αρχικά . 

Επέμβαση νοείται  οποιαδήποτε  εργασία  έχει  ως  αποτέλεσμα  την  επιθυμητή  μεταβολή  
των   υφιστάμενων   μηχανικών  χαρακτηριστικών  ενός  στοιχείου   

Πλημμελής   
Κακοτεχνία  

 

 

2.3.2.4 Ξενικοί  όροι ,  Συντομογραφίες 

Οι  ξενικοί  όροι  αποδίδονται   μεταφρασμένοι  ενώ  όταν  υπάρχει  αμφιβολία  για  
την πιστή   απόδοση  του  όρου  θα  πρέπει   να  αναφέρεται  σε  παρένθεση  ο  ξενι-
κός  όρος.   [( performance  based  codes)  ] 

Οι  συντομογραφίες   επεξηγούνται   τουλάχιστον   την  πρώτη  φορά   που  αναφέ-
ρονται  στο   κείμενο .  

 
Ε.Α.Κ. Ελληνικός  Αντισεισμικός  Κανονισμός 
Ο.Κ.Ω. Οργανισμοί   Κοινής   Ωφέλειας 

 
2.3.2.5 Βιβλιογραφικές   παραπομπές -  Υποσημειώσεις- Βιβλιογραφία  

Με  τον  όρο  παραπομπή  εννοούμε  την  υποχρέωση  κάθε  συγγραφέα να  ανα-
φέρει  τις  πηγές   που  χρησιμοποίησε,  είτε  πρόκειται  για   απόψεις   άλλων  επιστη-
μόνων  είτε  πρόκειται  για  αυτούσια  παράθεση  από  ενότητες  άλλων  συγγραμμά-
των .   

Στις  βιβλιογραφικές παραπομπές  περιλαμβάνονται  η  Βιβλιογραφία , τα Επιστη-
μονικά  άρθρα , τα  Πρότυπα , οι  Κανονισμοί , κλπ.,  που  χρησιμοποιήθηκαν  για  την  
τεκμηρίωση   του   κειμένου .  Η   αναφορά   στις  πηγές  πληροφόρησης  προδιαγρά-
φει   την  εγκυρότητα  της  πληροφορίας   και  την  έκταση  του  αντικειμένου  που  κα-
λύπτουν   οι υπάρχουσες πηγές . Δεν   νοείται  η  χρήση   βασικών  πληροφοριών  
που  αναφέρονται   σε  πηγές  που  δεν  μπορούμε  να  ελέγξουμε . 

 

Σελίδα 7 από 42 

 



Θεωρείται   ότι  οι  πολλές   παραπομπές  δηλώνουν  πως   ο  συγγραφέας  έχει  
σαφή  γνώση  του   θέματος  , δημιουργούνται  ωστόσο  προβλήματα  στην  διαδικα-
σία  επιλογής  σε  θέματα  που  αλληλεπικαλύπτονται  συγγραφικά.  Για  τον  λόγο  αυ-
τό  αλλά  και  γιατί    η  γνώση  δεν  επιδεικνύεται  με  καταιγισμό  παραπομπών ,  δεν  
είναι  σκόπιμο το  κείμενο  να  παραπέμπει  αφειδώς ,  αλλά  πρέπει  να  επιλέγονται  
παραπομπές  ουσίας  . 

Ένας  συνήθης   τρόπος  παραπομπής (υποσημείωση) είναι   η  γραφή    στο  κάτω  
μέρος  κάθε   σελίδας  με  το  σύστημα  της  συνεχομένης  αρίθμησης   . Χρησιμοποιεί-
ται   η  τυπογραφική   διαφοροποίηση ( μικρότερου  μεγέθους  γράμματα και  μικρότε-
ρο  διάστιχο ) διότι   βοηθά  να  αποδοθεί  ‘‘οπτικά’’  το ‘’ χαμήλωμα  της  φωνής ‘’. 
 

 
 
   Υπό   την  έντονη  άντληση  και   τον  γρήγορο   καταβιβασμό   της  στάθμης    του  νερού  

αναπτύσσεται   μεγάλη  κλίση   της  πιεζομετρικής  γραμμής . Η δημιουργούμενη   ροή   ασκεί  
υδραυλική  ώθηση   στους  εδαφικούς  κόκκους  και  όταν   η  δύναμη   διήθησης   υπερβεί   
κάποιο  όριο ,  καταλύεται    η  ισορροπία  του  πυθμένα . Υπό   την ώθηση   του νερού   οι  
κόκκοι   της άμμου  ανυψώνονται   δίνοντας  την  εικόνα   αναβρασμού . [1]   

 
[1]  βλ.   K. Terzaghi - R. Peck  [1969, σελ.  Α194] , M.J.Tomlinson[2001, σελ. 450 και 

481] ,   Γ. Γκαζέτας  [ 2007 , σελ. 293] 
 
  Λέγεται  ότι  ,  στο  τέλος  της   δεκαετίας  του  1940, o  John Von Neumann ,  ένας    πρωτο-

πόρος   της επιστήμης των  υπολογιστών  ,  συμβούλευσε   τον  θεωρητικό  των  επικοινωνιών  
και   της  πληροφορικής  Claude E. Shannon να  αρχίσει  να   χρησιμοποιεί  τον  όρο  εντρο-
πία  όταν  αναφέρεται  στην  πληροφορία  διότι   κανείς  δεν  καταλαβαίνει τι  είναι  πραγμα-
τικά η  εντροπία  κι  έτσι σε  μία  συζήτηση  θα  είχε  πάντα  το  πλεονέκτημα …  

[ βλ.    « ο Δεύτερος  Θερμοδυναμικός   Νόμος – Τα είδη  της  εντροπίας  και  η  εξέλιξη  της  
ζωής .- Μέρος  2ο  »  http://www.physics4u..gr/ articles/2002/secondlaw2html, τελευταία  
πρόσβαση στις 30/3/2011 ]  
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2.3.2.6 Παράρτημα    

Στο  παράρτημα  περιλαμβάνεται  το  υλικό  που  χρησιμοποιήθηκε  στην  συγγραφή  
του  κειμένου  αλλά το  οποίο , λόγω  του  μεγάλου  μεγέθους του  και  με  σκοπό  να  δια-
τηρηθεί  η  συνοχή  του  κειμένου ,  δεν  είναι  δυνατόν  να  ενσωματωθεί  σε  αυτό .        
Συνήθως  περιλαμβάνει : 
 το  αποδεικτικό  υλικό  στο  οποίο   δεν  έχει  άμεση  πρόσβαση  ο  αναγνώστης  ό-

πως   ( Δημόσια  έγγραφα , Νόμοι , Π. Δ.  , Εγκύκλιοι , Αποφάσεις , κλπ . ) 
  το υποστηρικτικό  και  διευκρινιστικό  υλικό  που  χρησιμοποιήθηκε  ( Σχέδια , Πίνα-

κες , Εικόνες  , Φωτογραφίες  , Πρότυπα , κλπ. ) 
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2.4  Σφάλματα  κατά   την  Συγγραφή    των  Τεχνικών  Κειμένων    

2.4.1  Γραφή  σε  πρώτο  πρόσωπο , χρήση  προσωπικών  αντωνυμιών ,  
επιθέτων , επιρρημάτων   

Τα   τεχνικά   κείμενα   γράφονται  κατά  κανόνα σε  τρίτο  πρόσωπο  . Το πρώτο  
πρόσωπο  στα   κείμενα  χρησιμοποιείται  για  να  δοθεί  έμφαση .  

Συνιστάται  Αποφεύγεται  
υποστηρίζεται υποστηρίξαμε 
αποδείχθηκε αποδείξαμε 

θεωρείται θεωρώ 
έγινε  μία  δοκιμή  κάναμε  μία  δοκιμή 

 Για  να  έχω  έχουμε  μία   εικόνα   της  καταστροφικής   δράσης  της  πυρκαγιάς ,  θα   
πρέπει  να  είμαι   είμαστε  σε   θέση   να  εκτιμήσω   εκτιμήσουμε  χονδρικά   …       

 
Η χρήση  προσωπικών αντωνυμιών πρέπει να αποφεύγεται επιμελώς σε τεχνικά κεί-
μενα  γιατί  προσδίδεται   μη   τεχνική  υφή  στο  κείμενο.  Τα τεχνικά κείμενα πρέπει 
να είναι όσο το δυνατόν πιο απρόσωπα  για να αντανακλούν  την σοβαρότητα  και την  
υπευθυνότητα που τους αρμόζει. Συγκεκριμένα, οι ακόλουθες λέξεις/εκφράσεις πρέπει 
να αποφεύγονται:   ‘εγώ’,   ‘εμείς’,  ‘εμένα’,  ‘εμάς’, ‘δικό μας’,   κλπ. 
«… σύμφωνα  με   τα  στοιχεία   που  μου  διατέθηκαν ….  δεν  μου   προσκομίσθηκαν ….»  
«..από   τα  διατιθέμενα  σε   εμένα  στοιχεία…»   

 

Η  γραφή  πρέπει να   περιλαμβάνει   ουσιαστικά  και   ρήματα .  Η  χρήση  των  επιθέ-
των   πρέπει  να  αποφεύγεται .  

«… έχουμε  μια  σημαντική  βελτίωση  της  διαδικασίας ... » , « …πολλοί  Μηχανικοί υπολογί-
ζουν … » 
Τα  επιρρήματα   πρέπει  να  αποφεύγονται  τελείως .  

 «… φτάσαμε   σε  ένα  πολύ  εξαιρετικό   αποτέλεσμα … » 
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2.4.2 Υπερβολικά   μεγάλες  προτάσεις 

Η   χρήση   προτάσεων   μεγαλύτερων των  τεσσάρων  γραμμών  προκαλούν   
σύγχυση   στον  αναγνώστη και  αυξάνουν   την  πιθανότητα  γραμματικών ή  συντα-
κτικών  λαθών. Για   τον  λόγο  αυτό  προτείνεται   ο  διαχωρισμός  των  μεγάλων  
προτάσεων  σε  μικρότερες για   ευκολότερη  κατανόηση του  κειμένου.  

 

Παράδειγμα: 
 
…  δεν  δίδεται  από   τον   πραγματογνώμονα  η συνολική  εικόνα  περί  της  φύσεως   και   
εκτάσεως  των  ζημιών   που  κατ’ αυτόν  επήλθαν   στο  κτίριο ( π.χ.  στο   στατικό  σύστη-
μα  του  κτιρίου )  και  των  συνεπειών  των   ζημιών   αυτών   στη   στατική  και   σεισμική  
επάρκεια   του  κτιρίου , ώστε   να  καταστεί    δυνατή  η  συναγωγή   εδραίου   συμπερά-
σματος   περί   του  αν  η  κατεδάφιση   του   κτιρίου   έπρεπε   να  διαταχθεί   βάσει  διαπι-
στώσεως  ότι   δεν   υπήρχαν   στατικές  μελέτες  και   τα  σχέδια   κατασκευής   του  κτιρίου  
εκ  των  οποίων θα  κρινόταν  η   επισκευασιμότητα  αυτού , ή  αν   οι  εμφανισθείσες   στο  
κτίριο  ρωγμές το   κατέστησαν  εκ  των  πραγμάτων   κατεδαφιστέο , όπως  φαίνεται  να  
δέχεται  ο  Πραγματογνώμονας …        

 
 

Επανασύνταξη  του   Κειμένου   

…δεν  δίδεται  από   τον   πραγματογνώμονα  η  συνολική  εικόνα  περί  της  φύσεως   και   
εκτάσεως  των  ζημιών   που  κατ’ αυτόν  επήλθαν   στο  κτίριο  π.χ.  στο   στατικό  σύστημα  
του  κτιρίου  και  κατ’  επέκταση    οι   συνέπειες  των   ζημιών   αυτών   στη   στατική  και   
σεισμική  επάρκεια   του  κτιρίου .   Ως   εκ   τούτου ,  δεν  θα   ήταν  δυνατή  η  συναγωγή   
εδραίου   συμπεράσματος  περί   των  λόγων  κατεδάφισης   του  κτιρίου.  
Συγκεκριμένα , περί  του  αν   η  κατεδάφιση  έπρεπε   να  διαταχθεί :  
α)  βάσει  της   διαπίστωσης  ότι   δεν   υπήρχαν  οι  στατικές  μελέτες  και   τα  σχέδια   κα-
τασκευής   του  κτιρίου εκ  των  οποίων θα  κρινόταν  η   επισκευασιμότητα  αυτού ,  ή  
β)   αν  το  κτίριο  κατέστη  εκ   των  πραγμάτων  κατεδαφιστέο ,  λόγω   των  εμφανισθεισών  
ρωγμών ,  όπως  φαίνεται  να  δέχεται  ο  Πραγματογνώμονας   
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2.4.3 Αξιώματα,  Υπερβολές ,   Έπαινοι , Κακόβουλες  δηλώσεις 

Τα  αξιώματα  φανερώνουν  ότι   εκείνοι  που  γράφουν  πιστεύουν  πως ο   καθένας  
που  τους  διαβάζει  είναι  ειδικός   στο  θέμα  που  αναπτύσσουν. Πάρα  πολλές   φο-
ρές   τα  κείμενα   ξεκινούν   με την  φράση  « Είναι   γνωστό  ότι … » και  το  θέμα   που  
ακολουθεί    είναι   γνωστό   σε   λίγους.   
 
Οι  υπερβολές επιδρούν   αρνητικά  στην   αξιοπιστία  του  κειμένου  καθώς    αναγνω-
ρίζονται  εύκολα  από  τους  αναγνώστες  με  αποτέλεσμα  να    μειώνεται  η  εμπιστο-
σύνη  τους  προς  τον  συγγραφέα . « πολύ   εξαιρετικό , σημαντική   βελτίωση, κλπ. » 
« …το  βιβλίο …είναι   η  καλύτερη  αναφορά  …. » 

 
Απόλυτες  λέξεις  όπως ‘ ποτέ ’, ‘κανένα’ , ‘καμία’  ‘πάντα’  πρέπει  να  αποφεύγο-
νται , καθόσον   η   χρήση  τους   αποκλείει  την  περίπτωση   να  υπάρχει   κάτι   που  
δεν  γνωρίζει  ο  συντάκτης  του  κειμένου. 
« Σε  καμία  περίπτωση  δεν  αποτελεί  μέθοδο  αντιστηρίξεως…» 
« ο  μόνος   επιστημονικά  κατοχυρωμένος   τρόπος  εφαρμογής  της  μεθόδου  των  ντουλαπιών 
…» 

 
Οι  έπαινοι που τονίζουν  την  αξία  συγκεκριμένων  ζητημάτων  υποδηλώνουν  τον  
βαθμό  υποκειμενικότητας του  συντάκτη  και  ενδέχεται   να  λειτουργήσουν   παρα-
πλανητικά   στην   αντίληψη   και  την  κρίση   του  αναγνώστη . 
 
Οι   κακόβουλες   δηλώσεις  που   αναφέρονται   σε  τρίτα  πρόσωπα  επειδή  δεν απο-
τελούν   τεχνικό  στοιχείο  αλλά  ούτε   είναι   εφικτό  να  διαπιστωθεί  η  αλήθεια  τους ,  
ενώ   μπορούν  να  εκθέσουν   σε  κίνδυνο   ανθρώπους, κρίνεται   σκόπιμο   να  μην  
συμπεριλαμβάνονται  στο  κείμενο . 

 
 
 
 

 
2.4.4    Διφορούμενη   γλώσσα  , Ασάφεια ,   Αντιφάσεις ,  Αφηρημένες   έν-

νοιες ,  Αοριστίες . 

 «…ένα  προφανές  και  χοντροκομμένο  λάθος   σχεδιασμού ….» 
« … η  κατασκευή  του  διαφράγματος  θα  μπορούσε  να  είναι   η  ενδεδειγμένη   λύση 
…» 
« … με  την  επιφύλαξη  της  ορθότητας  της  ανεπίσημης  μετάφρασης   από   τα  γερμανικά  
που  μου  έχει  διατεθεί… » 
« …η  απουσία   επίβλεψης  κατά   την  διάρκεια   των   συγκεκριμένων   εργασιών  ,  εφόσον  
επιβεβαιώνονταν , θα  αποτελούσε  παρατυπία. » 
 
 
 
 
 
 
 

 

Σελίδα 12 από 42 

 



 

 
 
 

2.4.5 Απόδοση  ή  Δημιουργία  ευθυνών  

Σύμφωνα  με   τους όρους  διενέργειας  των  πραγ/νων  ΤΕΕ , στην  πραγμ/νη   δεν 
επιτρέπεται   η  απόδοση  ευθυνών .  Οι   συνέπειες   των  τεχνικών   διαπιστώσεων  
και   ερμηνειών   της  Πραγματογνωμοσύνης   για   τις  σχέσεις  και   υπαιτιότητες  των   
εμπλεκομένων   καθορίζονται   από  τους  ίδιους , τα  πειθαρχικά   συμβούλια  και   τα  
Δικαστήρια .  

Η έκφραση "φταίει ο κατασκευαστής ο οποίος δε έκανε σωστή μόνωση.." είναι απαράδε-
κτη για τις εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης, ενώ η δόκιμη και αποδεκτή έκφραση είναι 
π.χ. " Το πρόβλημα προκαλεί η αστοχία της μόνωσης που οφείλεται.... ".    Ο υπεύθυνος για 
τον άστοχο σχεδιασμό της   μόνωσης θα  αναζητηθεί  από  τους  αρμόδιους  φορείς  
και  όχι  από  τον  πραγματογνώμονα. 

Επισημαίνεται   τέλος  ότι ,  η   απόδοση   ευθυνών  μπορεί   να   εκθέσει   σε   κίν-
δυνο  ανθρώπους  ,  εξαιτίας  ενός  αβέβαιου  ή  ασαφούς ή  ανακριβούς  γεγονότος.    

 
 

 

 

 

 Συνιστάται 
Αοριστίες    
«έντεχνη κατασκευή»  με  «κατάλληλα υ-
λικά» και  «επαρκή συμπύκνωση»    συμπύκνωση  επίχωσης 95% κατά  Proctor 

Ασάφεια  

" ο  υπόγειος  χώρος  δύναται  να χρησι-
μοποιηθεί  σαν  χώρος κύριας χρήσης " ο χώρος ... είναι  κύριας  χρήσης  προοριζό-

μενος  για  κατάστημα ,  σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου…… του ΓΟΚ…… " ο  υπόγειος  χώρος  κατασκευάσθηκε .... 

και  εξακολουθεί  να  λειτουργεί  σαν …" 
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2.5 Η   Τεκμηρίωση   των  Συμπερασμάτων 

 Κατά    την  διερεύνηση   των  σφαλμάτων  στην   όπλιση  των   στοιχείων   οπλισμένου   σκυ-
ροδέματος  , διαπιστώθηκαν  ουσιοδέστατες  εκτροπές   από   τις  προβλέψεις   του  Κανονι-
σμού  για   την  μόρφωση  και  τοποθέτηση  του  οπλισμού . Οι  εκτροπές   αυτές , αναμένεται  
ότι   μειώνουν  δραστικά  την   σεισμική   συμπεριφορά   των  σχετικών   δομικών  μελών ,  
χωρίς   το  ενδεχόμενο   αυτό  να  καλύπτεται από  κανένα  αντίστοιχο   συντελεστή   ασφαλεί-
ας .  

 Η   συγκεκριμένη   βραχώδης  μάζα  που  κατέπεσε   άνηκε  προφανώς    στην  κατηγορία   
των    βραχωδών   τεμαχίων  σε   επισφαλή   ισορροπία .  Είναι    σαφές  δε  από  την  εξέ-
ταση   των   πεσμένων  τεμαχίων  ότι   διατρεχόταν  εσωτερικώς  αλλά  και    στην  βάση   
της   από   ρηγματώσεις  , μερικώς  τουλάχιστον  πληρωμένες  με αργιλοϊλυώδες  -  αμμώ-
δες  ως  προς  την  κοκκομετρία του , εδαφικό  υλικό. Σε   αυτές   τις  ρωγμές  εισέδυσε   το  
νερό  λόγω   των  έντονων   βροχοπτώσεων  που   προηγήθηκαν . Οι  βροχοπτώσεις   αυτές  
ήταν  έντονες   αλλά  όχι   ασυνήθεις όπως   τεκμηριώνεται   με  τα   στοιχεία  που    τέθη-
καν   στην  διάθεσή  μας . Το  νερό    μέσα   από  τις  ρωγμές  δεν  απέρρεε   ελευθέρως   
γιατί   αυτές    ήταν  - τουλάχιστον  μερικώς- πληρωμένες  με    εδαφικό  υλικό  όχι  ιδιαίτε-
ρα   διαπερατό , όπως   τεκμηριώνεται  από  τα   εργαστηριακά    στοιχεία .  Ως  εκ  τούτου  
πολύ  πιθανώς  δημιουργήθηκαν  πρόσθετες  υδατικές   πιέσεις  ενδεχομένως  στην βάση   
του ογκόλιθου . Ο   συνδυασμός   τη  οριακής  ισορροπίας , της  διαβρωτικής  δύναμης του  
νερού, των  υδατοπιέσεων   στις  ρωγμές   που  δεν  αποκλείεται   να  διευρύνθηκαν   από  
παράγοντες  όπως  το   ριζικό   σύστημα , τυχόν  μικροδονήσεις, κ.λ.π. , πιθανότατα  οδήγη-
σε    στην  αποκόλληση   και  κατάπτωση .    

 ….Η  κατακόρυφη   ρηγμάτωση   στο   γωνιακό   υποστύλωμα   από   οπλισμένο  σκυρόδεμα  
του   Α  ορόφου  πιθανότατα    οφείλεται    σε  διάβρωση   του  διαμήκους   οπλισμού. Οι   
ρωγμές   αυτές   δεν   είναι   ανησυχητικές  καθώς  το  υποστύλωμα   αυτό   δεν   φαίνεται    να  
αποτελεί   ουσιώδες   μέρος  του  φέροντα   οργανισμού … 

 Το   γεγονός  ότι   λειτουργούσαν  αντλητικά   συγκροτήματα  δεν  αναφέρεται   στο  ημερολό-
γιο   του  έργου   αλλά   διαπιστώθηκε   από  τις φωτογραφίες  που   μου   διατέθηκαν .  

 
 Τέλος,  περισσότερο  για  λόγους  πληρότητας  και  όχι  τόσο  για λόγους άμεσης συσχέτι-

σης  με  την  υπόθεση ,  αναφέρεται  ότι  κατά  τη  φάση  των  διερευνητικών εργασιών δεν 
φαίνεται  να  υπήρχε  η  προβλεπόμενη  περίφραξη  στο  οικόπεδο  στο  οποίο  εκτελούντο 
οι  εργασίες ...  

 Συνεπώς και με την επιφύλαξη ότι δεν μας έχουν προσκομιστεί οι φάκελοι των οικοδομικών 
αδειών, η κάλυψη που υλοποιήθηκε φαίνεται να ανέρχεται σε 326,9 τμ έναντι των 300,3 τμ 
που ήταν η επιτρεπόμενη. 
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 Γενικότερα, ο τρόπος υλοποίησης του λοιπού στατικού συστήματος δίνει μία εικόνα η οποία 
δεν συνάδει ούτε ως προς το γράμμα, ούτε ως προς το πνεύμα του Αντισεισμικού Κανονισμού 
του 1959, 

 
 Στο υποθετικό ερώτημα, αν κατόπιν ειδικής μελέτης θα ήταν δυνατό να επισκευαστεί το 

κτίριο και να καταστεί πλήρως λειτουργικό και κατοικήσιμο, η άποψη της παρούσας Πραγ-
ματογνωμοσύνης είναι ότι η Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών και της Κατασκευής έ-
χει, διεθνώς, προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό όπου ακόμη και σε μια τέτοια περίπτωση θα ήταν 
ενδεχομένως εφικτή η επισκευή και η αποκατάστασή του. Ωστόσο, το κόστος μιας τόσο ει-
δικής μελέτης καθώς και μιας τόσο σύγχρονης και πολύπλοκης κατασκευής, θα ήταν απα-
γορευτικό και μάλλον υψηλότερο από το κόστος της κατεδάφισης και επανακατασκευής του 
ακινήτου ως νέου. Συμπερασματικά, το κτίριο κρίνεται ασύμφορο επισκευής.  
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3. ΟΔΗΓΙΕΣ    ΣΥΝΤΑΞΗΣ   ΤΗΣ   ΕΚΘΕΣΗΣ  ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ    ΤΕΕ       
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4. Η   ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ  ΤΗΣ  ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ   ΤΕΕ    ΚΑΙ   Η   ΣΥΓΓΡΑΦΗ   

ΤΟΥ  ΚΕΙΜΕΝΟΥ  ΤΗΣ  
 

4.1   Γενικά    
Η  εκπόνηση  μιας   πραγματογνωμοσύνης  στηρίζεται  κυρίως  στο  γνωστικό  επί-

πεδο  του  συντάκτη   σε   συνδυασμό  με  την  ανταπόκρισή   του  για  την  συλλογή  
του  απαιτούμενου  υλικού . Η  πραγματογνωμοσύνη   του   ΤΕΕ  αποτελεί  μια  αυτό-
νομη  επιστημονική   εργασία  που  βασίζεται  σε  δεδομένες  προδιαγραφές   συγγρα-
φής  οι  οποίες   βοηθούν  στην   ανάλυση  και  την  δόμηση  του  συλλεχθέντος   υλικού   
με   στόχο  την  τεκμηρίωση  των  θέσεων  του   συντάκτη   και  την   τυποποίηση  της   
διαδικασίας . 

 
4.2   Η  Δομή  της  Πραγματογνωμοσύνης   

4.2.1 Εξώφυλλο  
Για  την  παρουσίαση   της   πραγματογνωμοσύνης  είναι  χρήσιμο  στο   εξώφυλλο   

να  περιλαμβάνονται   :   
 τα   στοιχεία  του  πραγματογνώμονα  
 ο  τίτλος   της  συνταχθείσας   έκθεσης 
 τα  στοιχεία   και    φωτογραφία   του   εν  λόγω   έργου  
 στοιχεία  της  αίτησης  για  την   διενέργεια  της   πραγματογνωμοσύνης   
 στοιχεία   του   εγγράφου    διορισμού   του   πραγματογνώμονα 
 η   ημερομηνία  σύνταξης   της    πραγματογνωμοσύνης  

4.2.2  Πίνακας  Περιεχομένων 

4.2.3  Κύριο  Σώμα   

4.2.3.1. Ορισμός  του  πραγματογνώμονα   
Αναφέρεται  η σχετική  αίτηση προς  το ΤΕΕ για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης  και  το 
αντίστοιχο    έγγραφο   διορισμού  του  ΤΕΕ . 

4.2.3.2.  Περίληψη  του  αντικειμένου  
Περιγράφονται  συνοπτικά  τα  θέματα  για  τα  οποία  ζητήθηκε  γνωμοδότηση  , όπως  
προκύπτουν  από  τη/τις  σχετική/ες  αίτηση/εις  προς  το  ΤΕΕ , που  διαβιβάστηκαν  από  
το   ΤΕΕ  στον  πραγματογνώμονα .  

4.2.3.3. Ιστορικό   Επικοινωνίας 
Για  να  υπάρχει  πληρέστερη   εποπτεία  αναφορικά  με   το  ιστορικό  των  ενεργειών 

, προτείνεται  να περιλαμβάνονται  σε πίνακα με  παράθεση  των  σχετικών  ημερομηνιών: 
 το  ιστορικό  επικοινωνίας  με  τα  εμπλεκόμενα  μέρη   
 οι   τιθέμενες   προθεσμίες  για  την   προσκόμιση  στοιχείων  
  οι  μεταβάσεις   σε  υπηρεσίες   για  την  αναζήτηση   στοιχείων   
 οι  πραγματοποιηθείσες   αυτοψίες  και  οι  παρόντες  σε  αυτές 
 η   διεξαγωγή   μετρήσεων , εργαστηριακών  ελέγχων ,κλπ 
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4.2.3.4. Απόψεις  των   εμπλεκομένων  μερών  
i. Οι  ισχυρισμοί  των  εμπλεκομένων  

Αναφέρονται  οι  απόψεις  κάθε  εμπλεκόμενου  μέρους    για  τα  επίμαχα  ζητήματα και  
μνημονεύονται  τα  στοιχεία  που  προσκομίσθηκαν   στον  πραγματογνώμονα .                    
Οι  ισχυρισμοί  των  εμπλεκομένων    καταγράφονται  ,  αριθμούνται   επιγραμματικά   και  
ακολούθως  αναλύονται  επιμέρους  συνοπτικά . Για   δεοντολογικούς   λόγους   θεωρώ   
ότι  οι  ενδιαφερόμενοι  πρέπει  να  λαμβάνουν  γνώση  του  κειμένου  που  περιγράφει  τις  
απόψεις  τους   όπως  αυτό  θα  περιλαμβάνεται  στην  πραγματογνωμοσύνη   ώστε  να   
προσυπογράφουν  την  πληρότητα  και  την  σωστή  απόδοση   των  ισχυρισμών  τους. 

ii.   Οι  Γνωμοδοτήσεις   των  Τεχνικών  Συμβούλων   
Όλα   τα  προσκομιζόμενα  στοιχεία  ( τεχνικές  εκθέσεις , σχέδια ,επιμετρήσεις , κλπ )   
υπογράφονται   με    την  ιδιότητα  του   τεχνικού  συμβούλου   και   αναφέρουν   την    
πραγματογνωμοσύνη   στην  οποία   προσκομίζονται .  
  

iii. Προσκόμιση   στοιχείων  από  τα  εμπλεκόμενα  μέρη  
  Η  προσκόμιση  των   στοιχείων  που  αφορούν   την   σύνταξη της πραγματογνωμοσύ-
νης  ( σχέδια  ,  μελέτες ,  έγγραφα ,  κλπ )  προτείνεται   να   γίνεται  με  ευθύνη     από   
τους   ενδιαφερομένους  μετά   από   συνεννόηση  με   τον   πραγματογνώμονα   .  Είναι  
σκόπιμο  να  τίθεται    εγγράφως  εύλογη    προθεσμία   υποβολής   των   στοιχείων   που   
θα  ληφθούν   υπόψη   στην  σύνταξη  της  πραγματογνωμοσύνης   λόγω :  
- της   αποφυγής   καθυστερήσεων  στα  τιθέμενα   χρονικά  όρια   για  την  σύνταξη  της    

πραγματογνωμοσύνης 
- της   αδυναμίας   αξιολόγησης  των   στοιχείων   σε  προχωρημένο  στάδιο   της  διαδι-

κασίας 
- της  ίσης   μεταχείρισης  σχετικά  με τον  χρόνο  υποβολής  στοιχείων  μεταξύ  των  

ενδιαφερομένων .      

Βέβαια  σε  εξαιρετικές    περιπτώσεις     ανήκει    στην  διακριτική  ευχέρεια   του  
πραγματογνώμονα   η  παράταση  του  χρόνου  υποβολής   των  προσκομιζομένων   στοι-
χείων   αφού   όμως   ενημερωθούν  όλοι  οι  ενδιαφερόμενοι  .   

Για   την  διασφάλιση  της   διαδικασίας  η  παραλαβή   των  στοιχείων   συνοδεύεται  
από  ανάλογο  αποδεικτικό     στο  οποίο  περιγράφονται  τα  προσκομιζόμενα  στοιχεία  
στην  μορφή  που  παραδόθηκαν  ( έντυπα  ή  ψηφιακά ),  οι θεωρήσεις  των  υπηρεσιών  , 
η  γνησιότητα ή  μη των φωτοαντιγράφων , κλπ. .  Στο  σημείο  αυτό  σημειώνεται  ότι  
ΔΕΝ  πρέπει  να  παραλαμβάνονται  πρωτότυπα  στοιχεία  παρά  μόνο  θεωρημένα  αντί-
γραφά   τους   για  την  αποφυγή  ευθυνών  σε  περίπτωση  απώλειάς  τους . 

 
iv.   Αναζήτηση   εγγράφων            
 Διοικητικά  έγγραφα   

Σύμφωνα  με  τον     Κώδικα   Διοικητικής   Διαδικασίας ( Ν-2690/99, αρθρ. 5 §1 ) , κάθε 
ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση 
των διοικητικών εγγράφων. Ως  διοικητικά  νοούνται  όσα  έγγραφα  συντάσσονται από 
τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες 
οδηγίες, απαντήσεις της  Διοίκησης , γνωμοδοτήσεις  και  αποφάσεις .    Εφόσον  λοιπόν  
είναι  εφικτή  από  οποιονδήποτε   η  παραλαβή   Διοικητικών  εγγράφων  ,  προτείνεται η  

 

Σελίδα 19 από 42 

 



παραλαβή  τους  να  γίνεται  μετά   από   αίτηση  του  πραγματογνώμονα ,  στην   οποία   
θα  αναφέρεται   ο  διορισμός    και   η   χρήση  του  εγγράφου  για  λόγους  που  σχετίζο-
νται  κυρίως   με : 
 τον   έλεγχο  και  την  αξιολόγηση  των  παραληφθέντων   εγγράφων  ,  
 την   εποπτεία  του  χρόνου   παραλαβής  τους ,  και   
 την  διασφάλιση  του  απορρήτου   προς  αποφυγή   παρερμηνειών   που  μπορεί  

να  προκύψουν    από  τους  ενδιαφερόμενους   μετά   την   μονομερή   ανάγνωση  
των  στοιχείων . 
 

 Ιδιωτικά  έγγραφα   
Στην  παράγραφο  2  του  ανωτέρω  κώδικα  αναφέρεται  ότι  όποιος  έχει  ειδικό  έν-

νομο  συμφέρον  δικαιούται,  ύστερα από  γραπτή  αίτηση  του,  να   λαμβάνει  γνώση  
των  ιδιωτικών  εγγράφων   που   φυλάσσονται  στις δημόσιες  υπηρεσίες  και   είναι  
σχετικά   με  υπόθεσή  του  η  οποία   εκκρεμεί   σε  αυτές ή  έχει  διεκπεραιωθεί  από  
αυτές. Η   παραλαβή  λοιπόν  των  ιδιωτικών  εγγράφων  γίνεται   αποκλειστικά   από  
τους  ενδιαφερόμενους  με  την   απόδειξη   του    ειδικού   έννομου   συμφέροντος.  

 Σχέδια  Μηχανικών ή Αρχιτεκτόνων, που ενσωματώνονται σε  διοικητικά έγγραφα  
Σύμφωνα  με  την  γνωμοδότηση  του ΝΣΚ  106/99 «… τα αρχιτεκτονικά σχέδια αποτε-

λούν αντικείμενα πνευματικής  ιδιοκτησίας . Προκειμένου περί σχεδίων μηχανικών ή αρχι-
τεκτόνων, τα οποία ενσωματώνονται σε  διοικητικά έγγραφα (άδειες οικοδομής κλπ), υφί-
σταται υποχρέωση  χορηγήσεως αντιγράφων  τούτων σε κάθε πολίτη που τα ζητεί, εφό-
σον πρόκειται να τα χρησιμοποιήσει σε δικαστική ή διοικητική  διαδικασία,  για την οποία  
κρίνονται  απαραίτητα.  Ο λαμβάνων, όμως, δεν έχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής, διά-
δοσης και χρησιμοποίησης των εγγράφων αυτών για  εμπορικούς  λόγους . » 
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4.2.3.5.   Τεχνική   Περιγραφή 

a) Συνοπτικό   Ιστορικό    
Εκ   του  όλου   ιστορικού   αναφέρονται   εκείνες  οι  πληροφορίες   που  συνδέονται       

αμέσως και   ουσιαστικώς  με  το  αντικείμενο της  Πραγματογνωμοσύνης .                            
Αναλύονται   τα  στοιχεία    που  συγκεντρώθηκαν ,  όπως  πληροφορίες   σχετικές  με :  

- Την  χρονική   και   κατασκευαστική   μεθοδολογία  , 
- Το   ιστορικό   φορτίσεων   του έργου , 
- Το   χρονικό  της   παρακολούθησης   των   βλαβών ,  
- Το   ιστορικό  των   επεμβάσεων, επισκευών , ενισχύσεων ,  κ.λ.π. 

   
b) Αξιολόγηση   των   διαθεσίμων   στοιχείων  από  τους   εμπλεκόμενους 

Στην  παράγραφο  αυτή   παρουσιάζονται   συνοπτικά  και   αξιολογούνται  εκείνα  εκ  
των   διαθεσίμων   στοιχείων  που  κρίθηκε  ότι   σχετίζονται  με   τα  αίτια  και  την  αφορ-
μή  εκδηλώσεως  των ζημιών  και  υποβοηθούν   στην  ερμηνεία  τους. Ενδεικτικά : 

- Μελέτες ( Αρχιτεκτονικές , Στατικές , Γεωτεχνικές , κλπ.) 
- Εργαστηριακά   αποτελέσματα (Αντοχή  υλικών , Ανάλυση  υδάτων, κλπ.)   
- Ενόργανοι  έλεγχοι ( Θερμογραφία , Υπέρηχοι , κλπ.)   
- Δοκιμές  ( Αεροστεγανότητα ,  Υδατοστεγανότητα , Δοκιμαστικές  φορτίσεις ,κλπ.) 
- Εγκύκλιοι , Γνωμοδοτήσεις ,Τεχνικές   εκθέσεις, κλπ. 

 

c) Τεχνική   περιγραφή  της  υπάρχουσας  κατάστασης 
 Για  την    περιγραφή  της  υπάρχουσας  κατάστασης   προτείνεται  η   σχεδιαστική  και   

φωτογραφική    αποτύπωση  και  η  σύνδεσή  τους   με   τα  αντίστοιχα   συλλεχθέντα   
στοιχεία  . Ενδεικτικά  προτείνεται    να  ενσωματώνονται  ή  να  παρατίθενται   οι  αποτυ-
πώσεις   στα  σχετικά   εγκεκριμένα  σχέδια  και  να  δεικνύονται   επί  των  σχεδίων   οι   
γωνίες    λήψης  των   φωτογραφιών.  
 Για  την  πληρέστερη    παρουσίαση  των  ανωτέρω,  προτείνεται   τα  σχήματα  και  οι  
φωτογραφίες  να  τοποθετούνται   στο  κυρίως  σώμα  του  κειμένου ,  η αρίθμηση   τους   
να  είναι  συνεχής  ακολουθώντας  τη  σειρά  αναφοράς  τους  στο  κείμενο και  να     συ-
νοδεύονται   από  τις  αντίστοιχες  λεζάντες  στις  οποίες    δίνεται   αρκετή   πληροφόρηση  
για  την  εύλογη  κατανόηση  τους ( τίτλος , ημερομηνίες , σχόλια ,κ.λ.π.)  . 
 
  

d)  Οπτική   Επιθεώρηση  (Αυτοψία )  &  Ενόργανες   Μετρήσεις  
Οι  μέθοδοι του  εντοπισμού  των  βλαβών , της  αποτίμησης  των   χαρακτηριστικών   

των  υλικών  κλπ ,  περιλαμβάνουν   την  αυτοψία  και  την  διεξαγωγή  ενόργανων  μετρή-
σεων .     

Η αυτοψία  γίνεται  συνήθως με την  χρήση  της  οράσεως  [ το 83% των  γνώσεων  
του  ανθρώπου  αποκτώνται  με την  όραση , η  διακριτική  ικανότητα  του γυμνού  ματιού  
είναι   περίπου  0,2mm  ( 200μm ) ] χωρίς  να  αποκλείεται η  χρησιμοποίηση άλλης  αί-
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σθησης (ακουστικός έλεγχος , έλεγχος  με  αφή) ή βοηθητικών  οργάνων ( συσκευές  με-
τρήσεως )    

Σημειώνεται  ότι  η  πραγματοποίηση  του  ελέγχου με  οποιονδήποτε  από  τους  προα-
ναφερόμενους  τρόπους  θα  πρέπει  να  γίνεται   μέσω  καταγεγραμμένων  διαδικασιών  
και  πάντα  με  βάση   τα  πρότυπα  και   τους   κανονισμούς . Έτσι  στο   κείμενο  της  
πραγματογνωμοσύνης   θα  πρέπει  να  περιλαμβάνονται μεταξύ  των άλλων :  

 η  περιγραφή  της  εφαρμοζόμενης  μεθόδου  ελέγχου  
 η καταλληλότητα   της  μεθόδου  και  η  αναφορά   στην  αξιοπιστία  της ,   
 η  αναφορά  σε  πρότυπα  ΕΛΟΤ    και   οι   άδειες  χρήσης   τους 
 το  σφάλμα  απόκλισης  των  μετρήσεων ,  
 η   πιστοποίηση   του  εργαστηρίου ,  κ.λ.π. 

Ειδικότερα   τα  αποτελέσματα  των   οπτικών  ενόργανων  μεθόδων  μέτρησης  ( με-
τροταινίες , αλφάδια, ρωγμόμετρα ,κ.λ.π.) για λόγους αξιοπιστίας πρέπει να   τεκμη-
ριώνονται   φωτογραφικά   και   να  αναφέρεται η  διακρίβωση   των   χρησιμοποιούμενων   
οργάνων .   

Επίσης , λόγω   του   σημαντικού    κόστους  των  εργαστηριακών  ελέγχων ,  είναι  
σκόπιμο  η  εντολή  εκτέλεσης  τους   να  γίνεται   με γραπτή  υπόδειξη  του  πραγματο-
γνώμονα  στην  οποία  θα  αναφέρεται  η  αναγκαιότητα   εκτέλεσής  τους  και  το  επιδιω-
κόμενο  αποτέλεσμα . 

Στις   περιπτώσεις    που  ο  πραγματογνώμονας    διαπιστώσει  απροθυμία    των   
εμπλεκομένων  για  την  πραγματοποίηση   των  ελέγχων ,  με   την  δικαιολογία  του  κο-
στολογίου  ,  θα  πρέπει - εφόσον  λάβει  υπόψη  την  πιθανή  υποβάθμιση  της    πληρό-
τητας  και  της  ποιότητος     της   πραγματογνωμοσύνης – να  το   σημειώσει  στην  έκθε-
σή  του .  
 
Επισημάνσεις    

 Το  στάδιο   της  αυτοψίας  αφορά   μόνο   την  ακριβή  περιγραφή  και την  αποτύπωση  
της  παθολογικής  εικόνας    χωρίς   να  εξάγονται  συμπεράσματα  που  αναφέρονται 
στην διάγνωση  , στην  αναγνώρισή  τους  , κλπ.  Τα  συμπεράσματα  θα  διεξαχθούν   
ακολούθως ,  λαμβάνοντας  υπόψη    τα  στοιχεία  που  συλλέχθηκαν από  όλη   την  δια-
δικασία . 

  Ιδιαίτερη  έμφαση  πρέπει  να   δοθεί  κατά   την  διατύπωση  των   διαπιστώσεων  του  
πραγματογνώμονα , ώστε  αυτές  να  μην  συγχέονται  με τις απόψεις  που έχουν   δια-
τυπώσει  τα  εμπλεκόμενα   μέρη . 

 
e) Αξιολόγηση   των  μετρήσεων   και   των  εργαστηριακών   ελέγχων που   διενερ-

γήθηκαν   κατά   την   διάρκεια   της  πραγ/νης  . 
 

f)   Επιμέρους    συμπεράσματα . 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ    ΕΝΟΡΓΑΝΩΝ     ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

  
Φωτ. 1 :  Ρωγμόμετρο ( πλάτος ρωγμής = 0,5 mm) 

 

 

 

 
Φωτ. 2 : Υπολογισμός   του  ανύσματος  και                  

του  μέτρου  της  μετακίνησης 

 
Φωτ. 3 : Τμήμα  σκυροδέματος  το  οποίο  έχει   
ψεκασθεί  με  διάλυμα φαινολοφθαλεϊνης . Το 
τμήμα στο οποίο  δεν  παρουσιάζεται  αλλαγή  
χρώματος  είναι  εναθρακωμένο .                           
(βάθος  εναθράκωσης  3 cm. ) 
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4.2.3.6. Πόρισμα   

a)    Εξαγωγή   συμπερασμάτων 

 Διερεύνηση  είναι   η  διαδικασία  μέσω    της  οποίας  ερευνάται   με  επιστημονικά    
κριτήρια ,  η   κατάσταση   του   προς   εξέταση   αντικειμένου στις  πραγματικές   συν-
θήκες   που  επικρατούν. 

Κατά  την  φάση  αυτή  επιδιώκεται   να   εξακριβωθεί   αν  το  εξεταζόμενο  αντικεί-
μενο  παρουσιάζει  τα  απαιτούμενα  χαρακτηριστικά   σε  σύγκριση με  προδιαγεγραμ-
μένα  πρότυπα  .    
 
 Τεκμηρίωση  είναι   η   πιστοποίηση   των   εξαγχθέντων    από   την   διερεύνηση    
αποτελεσμάτων   για   την  κατάσταση    του  εξεταζόμενου  αντικειμένου. Η   τεκμηρίω-
ση   γίνεται   με   αναφορές   σε   Κανονισμούς  ( ΓΟΚ , ΕΑΚ , ΝΚΟΣ , κλπ.)   Πρότυπα ,  
Τεχνικές  Προδιαγραφές, Κώδικες Πρακτικής  ,  κλπ .  
 
 Οι μελέτες παρέχουν τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία και οδηγίες με σκοπό να κατα-
σκευαστούν τα  κτιριακά έργα και  οι εγκαταστάσεις  τους  με άρτιο τεχνικοοικονομικό 
τρόπο, σύμφωνα με  τους   κανόνες της  τέχνης  και  της  επιστήμης.  
Η κάθε μελέτη εκπονείται σύμφωνα με τους ισχύοντες Ελληνικούς κανονισμούς ή άλ-
λους  παραδεδεγμένους  διεθνώς  ή  επιβεβλημένους. 

 
 Οι  συνήθεις  πρακτικές  περί  δεδομένων  πραγμάτων  δεν  μπορούν  να  αποτε-
λέσουν  αποδεικτικό  επιχείρημα  καθώς  αποτελούν  τις  απόψεις   αορίστου  κύκλου  
προσώπων   που  πιθανόν   να  μην   έχουν  αντικειμενική  γνώση  και  ασφαλή   δεδο-
μένα .  

 Τα  διδάγματα  κοινής  πείρας  καθιστούν  περιττή  την απόδειξή  τους  καθώς  εί-
ναι  κανόνες  που  εξάγονται  από  την  καθημερινή  παρατήρηση  ή  από  γνώσεις  οι  
οποίες έχουν  καταστεί  κοινό  κτήμα .                                                                              
α)  η  κατά  ιδανικά  μερίδια  κτήση   ακινήτου  επιδρά  μειωτικά  στην  αξία  κάθε  μεριδίου λό-
γω  των  μειονεκτημάτων  της  συνιδιοκτησίας  

    β)  οποιοδήποτε  κατασκεύασμα  χρειάζεται  συντήρηση  προκειμένου  να  μπορεί να  αντα-
ποκριθεί  στο  χρόνο  και  κατ’ επέκταση  στο  σκοπό  για  τον  οποίο  έχει κατασκευαστεί 

 Οι  εκτιμήσεις  του  πραγματικού  υλικού  ή  τα  συμπεράσματα  πρέπει   να  
βασίζονται  σε  αναμφισβήτητα  πορίσματα  της  επιστήμης  και  σε  σαφείς   παρα-
πομπές   στην  σχετική  βιβλιογραφία.  
Έτσι  η  ακρίβεια  της  κρίσης  των  πραγματογνωμόνων  μπορεί να  ελεγχθεί  αντικειμε-
νικά   από  ένα  ευρύτερο   κύκλο   ανθρώπων  που έχουν  ίδιες  με  αυτούς  ειδικές  
γνώσεις .   
α) Σκυρόδεμα  που  δεν  μεταφέρεται , δεν διαστρώνεται , δεν  συμπυκνώνεται  σύμφωνα  με  
τους  κανονισμούς ,  δεν  είναι  σκυρόδεμα   
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 Οι  εύλογες  εικασίες  δεν  μπορούν  να  θεμελιώσουν  πραγματογνωμοσύνη.  Κα-
μία   γνωμάτευση  δεν  νοείται  χωρίς  την  απόκτηση  ενός  ευρέως  αντιπροσωπευτι-
κού  συνόλου  μετρήσεων .  
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 Απαιτείται  κριτική  ανάλυση  και  αξιοποίηση   όλων  των  συλλεχθέντων  στοι-
χείων  έτσι  ώστε  να  μην  είναι   έκθετος  ο  Πραγματογνώμονας  σε  υπόνοιες  προνο-
μιακής ή επιλεκτικής  αξιολόγησης  των στοιχείων, κάτι  που  είναι  εξαιρετικά  αρνητικό .  

 Η  θεωρητική  αναπαραγωγή  της  παθολογικής  εικόνας   απαιτεί  προσεκτική  
και υπομονετική  διασταύρωση  υποθέσεων  με   βάσει  τα  διατιθέμενα  στοιχεία .  Οι  
εμφανείς   εκδηλώσεις  αστοχιών  δεν  μπορούν   να  αποτελέσουν  ασφαλές  κριτήριο  
για    την  μορφή  και  την  προέλευσή  τους .  Η   πραγματογνωμοσύνη   οφείλει  να  ε-
ξετάζει   προσεκτικά   όλες  τις  πιθανές  εκδοχές  και  φυσικά  να  μην  στηρίζεται  μόνο  
σε  διαισθητικές  και  οπτικές  παρατηρήσεις   αλλά  και  σε  μετρήσεις .   
Σημειώνεται  ότι  η  σωστή  διάγνωση   αποτελεί  προϋπόθεση  για  την  επιλογή  των  
απαραίτητων   και  κατάλληλων  επεμβάσεων . 

 Η  πιστοποίηση  της  ποιότητας  των  κατασκευών  συμβαδίζει  με  τον  προσ-
διορισμό   των  αναγκών  του  εκάστοτε  χρήστη  που  πρέπει  να   ικανοποιούνται.  Ε-
πίσης  οι  συγκεκριμένες  αυτές  ανάγκες  πρέπει  να  μπορούν  να   μεταφραστούν  σε  
τεχνικούς  και  μετρήσιμους  όρους  .   

 Είναι  δεοντολογικά   σωστό    να   υπάρχει   ευρύτατη   αναφορά   σε   τυχόν  υπο-
στηριζόμενες   αντίθετες  θέσεις ,  η  αποδοχή  των  οποίων  ενδεχομένως  να    οδη-
γούσε   σε  διαφορετικού  είδους  καταλήξεις . 

 Είναι  στην  κρίση  του  πραγματογνώμονα  αν  θα  απαντηθούν  αόριστοι   ισχυρι-
σμοί  των  εμπλεκόμενων  μερών .  Όταν  όμως  στους  ισχυρισμούς  τους  αναφέρονται    
συγκεκριμένα  στοιχεία  της   νομοθεσίας  , των    κανονισμών , της  βιβλιογραφίας  κλπ.  
τότε  θα  πρέπει  να  εξηγείται  υποχρεωτικά   η  ορθότητα  ή  μη  των απόψεων  αυτών  

 Ιδιαίτερη  έμφαση  πρέπει  να   δοθεί  κατά   την  διατύπωση  των   διαπιστώσεων  
του  πραγματογνώμονα , ώστε  αυτές  να  μην  συγχέονται  με τις απόψεις  που έχουν   
διατυπώσει  τα  εμπλεκόμενα   μέρη . 

 Τέλος   υπενθυμίζεται   ότι  το  έργο  του  Μηχανικού  είναι  η  διάγνωση  , ενώ    η  
κατανομή  των  ευθυνών  είναι   αρμοδιότητα  των  δικαστηρίων  και  των  πειθαρχικών  
συμβουλίων.  
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5.  Σημειολογία  στην  Διενέργεια  της  Πραγματογνωμοσύνης   ΤΕΕ     
 

5.1    Τύπος   Tιθέμενων   Eρωτήσεων   

Τα   τιθέμενα   ερωτήματα  που  απευθύνονται  προς  τους πραγματογνώμονες  περιλαμ-
βάνουν :  

 Βασικές  ερωτήσεις  που  επιτρέπουν   συγκεκριμένες   απαντήσεις  
- τα ύψη των  περιφραγμάτων  του  οικοπέδου  είναι  σύμφωνα με  το επιτρεπόμενο ύψος;   
- από  τη  σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας   απαγορεύεται  η  κατασκευή  της  πισίνας; 
- Είναι  νόμιμη  η  τοποθέτηση  της κλιματιστικής  μονάδας ; 

 Ανοικτές  ερωτήσεις   που  επιτρέπουν  γενικές   απαντήσεις  
-  αν  το  τοιχίο  κατασκευάσθηκε   σύμφωνα  με    τους  κανόνες  της  τέχνης  και  της  επιστήμης  
- διαπιστώνονται   κακοτεχνίες ; 
-  η  κατασκευή  της  πισίνας  υποβαθμίζει  την  αισθητική του συγκροτήματος   ; 
- Αν  η  παρέμβασή  μας  να  καλύψουμε   τις   υδρορροές  με     γυψοσανίδα ,  άλλαξε   την  αι-

σθητική   του  κτιρίου    
 Ερωτήσεις   με  προκαθορισμένο  τον  τύπο  της  απάντησης  

-  να  διαπιστωθούν  οι παράνομες  επιχωματώσεις  ύψους  2,50 μ. σε  όλη την  έκταση των  ακα-
λύπτων χώρων … και  η  πλήρης  αλλοίωση  της  μορφής  του  εδάφους  με    αποτέλεσμα  την 
προσαρμογή  του  εδάφους  στο  κτίριο  και όχι του  κτιρίου  στο  έδαφος.   

 Ερωτήσεις  που  στηρίζονται   σε  ειδικές  υποδείξεις  
- το  Πολεοδομικό  Γραφείο   έχει  βεβαιώσει  τη   αυθαίρετη  αλλαγή  χρήσης . Να  εξακριβωθεί  

εάν  έχει  αποκατασταθεί  ή  όχι  η  αυθαίρετη  αλλαγή  . 
-  εφ’ όσον  διαπιστωθεί  η  οριστική   αποπεράτωση  των προαναφερθέντων  3 κτιρίων  να δοθεί  

απάντηση  για  το  εάν  αποπερατωθέντα  αυτά  κτίρια  πρέπει  να  χαρακτηρισθούν  αυθαίρε-
τα  στο  σύνολό  τους   

 Υποθετικές απαντήσεις  που   στηρίζονται   σε  υποθετικές  ερωτήσεις   
- Εάν  είχε  γίνει  το  βάψιμο   των  εσωτερικών   τοίχων και  εάν  στην  συνέχεια  είχε  αφαιρέθει  

θα  μπορούσε  αυτό  να  ανιχνευθεί  από  τις  εργαστηριακές  αναλύσεις  που  πραγματοποιή-
θηκαν ; 

 Αόριστες  ερωτήσεις   που  δεν  είναι  δυνατό   να  απαντηθούν  λόγω  της  έλλειψης   
επαρκών  στοιχείων  ( κατασκευαστικά  συμβόλαια, συμφωνητικά ) , προδιαγραφών  ,  
κανονιστικών   ή νομοθετικών  ρυθμίσεων , εγκυκλίων ,  κ.λ.π .  

  
5.2    Παρατηρήσεις   επί   του    Κειμένου   της   Πραγματογνωμοσύνης 

• Η  ανάπτυξη   του  κειμένου  στηρίζεται  στην  συγκέντρωση  του  υλικού  η  οποία   
σχετίζεται   άμεσα   με  την   συνεργασία ,  τον   σεβασμό   και  τον   βαθμό  εμπιστοσύ-
νης   που  θα   επιδείξουν  τα  εμπλεκόμενα  μέρη  , συμπεριλαμβανομένου   και  του   
πραγματογνώμονα  , κατά  την  εξέλιξη  της  διαδικασίας .  

• Η  τεκμηρίωση  του  κειμένου   επηρεάζεται   από  την   ποιότητα  και  την  πληρότητα  
των   στοιχείων  που  προσκομίζουν  τα   εμπλεκόμενα  μέρη   και  από  την  δυνατότη-
τα   χρήσης   διαφόρων   μεθόδων  μετρήσεων  ( υλικών και  κατασκευών )   με  κριτή-
ριο το  κόστος  αυτών ,  σε  συνδυασμό  με  την   ικανότητα   του  πραγματογνώμονα   
για  την   αξιολόγηση   και   την  αξιοποίησή  τους .    

                                                                      
• Η  πληρότητα   του  κειμένου   εξαρτάται   από  τα  τιθέμενα   χρονικά  περιθώρια  σε  

συνδυασμό  με  τον  χρόνο   συλλογής  και  επεξεργασίας   των  σχετικών  στοιχείων .  
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Σημειώνεται   ότι  ο  περιορισμός  του   χρόνου    για   την  διεκπεραίωση   δεν  θα   
πρέπει  να  έχει  καμία  επίπτωση   στην  αξιοπιστία   και   στο   κύρος  της    πραγματο-
γνωμοσύνης .    
 

• Το  κείμενο  της   πραγματογνωμοσύνης  αποτελεί  μια  επιστημονική   εργασία   και   
ως  εκ  τούτου  περιέχει   έννοιες  και  όρους  που   απαιτούν  εξειδικευμένες  γνώσεις  
για  την  κατανόησή  τους .  Λαμβάνοντας   υπόψη  ότι      χρησιμοποιείται  από  πολ-
λαπλό  αναγνωστικό  κοινό  διαφόρων   γνωστικών   επιπέδων  (ιδιοκτήτες , τεχνίτες , 
επιστήμονες , νομικοί , κλπ) που  ενδιαφέρονται  συχνά  για  διαφορετικό  σκοπό  (πα-
θολογία , επικινδυνότητα , επισκευή ,  κοστολόγηση , ευθύνες , κλπ)  κρίνεται  αυτονόη-
το   ότι  το  κείμενο  πρέπει  να  περιλαμβάνει τις  βασικές   υποδομές  για  την  κατανό-
ησή  του .    

 

5.3   Εμφανιζόμενα   Προβλήματα   κατά  την  Διαδικασία   Διενέργειας της Πραγ-
ματογνωμοσύνης   ΤΕΕ 

•   Αδυναμία  υποβολής  σαφών και  συγκεκριμένων ερωτημάτων  στα  αναγραφόμενα  
της  αίτησης   για   την  διενέργεια   πραγματογνωμοσύνης .  

• Δυσκολίες πρόσβασης  και  εξασφάλισης  εγκρίσεων  κατά  την διεξαγωγή  της  αυτοψί-
ας .  
Η  σχετική  απόφαση  ορισμού  του  πραγματογνώμονα  παρέχει  μεν  την  άδεια  σε 
αυτόν  να  επιχειρεί ορισμένες πράξεις , δεν  υποχρεώνει όμως  κανένα  να  συμπράξει  
στην  διαδικασία . Έτσι  οι  πραγματογνώμονες  αφού  εξασφαλίσουν  την  σχετική  συ-
ναίνεση  των  ενδιαφερομένων , επιτρέπεται  να  διενεργήσουν  αυτοψία  , να κάνουν  
τεχνικές  ενέργειες  ή  να  καταρτίσουν σχέδια   ή  να  πάρουν  φωτογραφίες  ή  να εξε-
τάσουν  έγγραφα  επαγγελματιών  κ.λ.π.  Συνεπώς  αν  μεσολαβήσει  άρνηση ,  μόνο  
δια  μέσου   νόμιμων  οδών  μπορεί  να  επιτευχθεί  η  άδεια  για  τις  προαναφερόμενες  
πράξεις . 

 
•  Απροθυμία των  εμπλεκομένων  για  συναίνεση  στην  διεξαγωγή  των   αναγκαίων   

ενόργανων ή  εργαστηριακών  ελέγχων , κυρίως  λόγω  αυξημένου   κόστους  . 
 

•  Τιθέμενα  μικρά χρονικά  περιθώρια  για  την διεκπεραίωση  της    πραγματογνωμοσύ-
νης   σε  υποθέσεις  που  εκκρεμούν  ενώπιον  των  δικαστηρίων. 

 
•  Αλλοίωση  ή  καταστροφή  δεδομένων  στα  οποία  στηρίζεται  η  αίτηση   διεξαγωγής 

της πραγματογνωμοσύνης  και  αποτελούν  την  βάση  για  την  εξαγωγή   συμπερα-
σμάτων . 

  
• Αδυναμία  συγκέντρωσης  πληροφοριακού  υλικού  που  σχετίζεται  κυρίως  με  ελλιπείς  

μελέτες , με  χρήση  μη  πιστοποιημένων  υλικών , κ.λ.π.   
 

•  Αδυναμία  κοστολόγησης εργασιών ,  εξαιτίας  της  απουσίας  κατασκευαστικών  συμ-
βολαίων ,  συμβάσεων ,  αφανών  εργασιών , κ.λ.π.                                        
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6.  Ο   ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ   ΕΛΕΓΧΟΣ   ΤΩΝ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
 

6.1 Τεχνική    Ορολογία 
  Στον  χώρο  της  πιστοποίησης   της  ποιότητας , των  ελέγχων  και  των   εργαστη-

ριακών   δοκιμών  και   διακριβώσεων ,  Διαπίστευση  είναι   η   διαδικασία  της   
επίσημης  αναγνώρισης   από    αρμόδιο  οργανισμό (ΕΣΥΔ , κλπ ) ,  ότι  ένα  νομι-
κό ή  φυσικό  πρόσωπο   ασκεί   συγκεκριμένες   δραστηριότητες  με  τεκμηριωμένη   
επάρκεια  και  αμεροληψία . 

 Τεχνικό  έργο  είναι η  κάθε  εργοταξιακή  κατασκευή  ορισμένης  χρονικής  διάρ-
κειας  όπως  ανέγερση , προσθήκη , επισκευή , καθαίρεση , Η/Μ εγκατάσταση  

 Δομική  ατέλεια  έργου  είναι  τα  σφάλματα  που  στερούν ή μειώνουν  την  καταλ-
ληλότητα  ή  την τιμή  του  κάτω  από  το  σύνηθες  ή  από  το  συμβατικό . Ατελές  
είναι  ένα  έργο  όταν  δεν  έχει  ιδιότητες  που  το  εξασφαλίζουν , έστω  και  αν  η  
καταλληλότητα ή  η  τιμή  του  δεν  έχουν  υποστεί  μείωση .  

 Συνήθης  χρήση . Αφορά  τα  χαρακτηριστικά  που  αναγνωρίζονται  σαν  ορθά  
τόσο  από  την  επιστήμη  όσο  και  από τα  δεδομένα  της  πείρας  . Πρόκειται   για  
εκτίμηση   που  υπόκειται   σε  διαρκή  αλλαγή   κριτηρίων . 

 Ανθεκτικότητα κατασκευής  ονομάζουμε  την  ικανότητα  της  κατασκευής  να  αν-
θίσταται  στις  περιβαλλοντικές  επιδράσεις  ( φυσικές και  χημικές) ,  χωρίς  να  χά-
νει  τις ιδιότητες  αντοχής  και  λειτουργίας  κάτω  από  ένα  ανεκτό  όριο .   

 Επιτελεστικότητα  (performance) μιας   κατασκευής  ονομάζουμε   την ταυτόχρονη  
εκπλήρωση  των  εξής  απαιτήσεων : 

- Ασφάλεια , δηλαδή  ικανότητα  αναλήψεως  των  επιβαλλόμενων  δράσεων , 
αλλά  και  αντοχή  σε  κόπωση 
- Λειτουργικότητα ,  δηλαδή  ικανοποίηση  των  σκοπών  λειτουργίας  του  κτι-

ρίου ,  π.χ.  περιορισμός  των  παραμορφώσεων  ,  στεγανότητα ,  περιορισμός  
κραδασμών  , κλπ 
- Αισθητική  εμφάνιση,  π.χ.   αποφυγή  εμφανών  ρηγματώσεων , διατήρηση  

των  γεωμετρικών  χαρακτηριστικών  , του  χρώματος , κλπ .    

 Ποιότητα , ο  βαθμός  στον  οποίο  ένα  σύνολο  εγγενών  χαρακτηριστικών  πλη-
ροί  απαιτήσεις .  
Εγγενής  σε   αντίθεση   με  το  αποδιδόμενος  σημαίνει  ο  υπάρχων   εκ  φύσεως  
σε  κάτι , ιδιαίτερα  ως  ένα  μόνιμο  χαρακτηριστικό . 
Απαίτηση , η  ανάγκη  ή  προσδοκία  η  οποία   διατυπώνεται  ρητά ,  συνήθως   
συναγόμενη ή  υποχρεωτική . 

 
 Προϋπολογισμός  έργου  είναι  η  εκτίμηση  του  κόστους  κατασκευής  του  πριν  

κατασκευασθεί   το  έργο . 

 Απολογισμός  έργου  είναι  η  τελική   δαπάνη  που  απαιτήθηκε   για  την   κατα-
σκευή   του  έργου . 
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6.2 Οι   Μελέτες   των   Κτιριακών   Έργων  
Οι  μελέτες  παρέχουν τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία και τις  οδηγίες με σκοπό να κα-
τασκευαστούν τα κτιριακά έργα και οι εγκαταστάσεις τους με άρτιο τεχνικοοικονομικό 
τρόπο,   σύμφωνα  με  τους  κανόνες της   τέχνης  και  της  επιστήμης.  

Η μελέτη περιλαμβάνει:  
α) Την  συγκέντρωση  πληροφοριών  και  στοιχείων  για  την  επιστημονική αντιμε-
τώπιση  του  θέματος  με  σκοπό  την  εξασφάλιση  της  λειτουργικότητας και της  
οικονομίας  του  έργου.  
β) Την  επίλυση  των  λειτουργικών, τεχνικών  και  μορφολογικών  προβλημάτων 
του  έργου  και  την  διατύπωση  των  προτεινόμενων λύσεων  σε  τεχνικές πληρο-
φορίες  με  τη  μορφή  σχεδίων, πινάκων, τεχνικών προδιαγραφών κλπ.  

       γ) Πρόβλεψη για τη δαπάνη του έργου.  

Η  κάθε  μελέτη εκπονείται σύμφωνα με τους ισχύοντες Ελληνικούς κανονισμούς ή 
άλλους  παραδεδεγμένους  διεθνώς  ή  επιβεβλημένους. 
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6.3 Η   Πιστοποίηση   της   Ποιότητας  των   Υλικών  

Κάθε  υλικό ( φυσικό ή  τεχνητό )  και  κατά  συνέπεια  κάθε  σύνθετο  οικοδομικό  
στοιχείο  διαθέτει  συγκεκριμένες  ιδιότητες   και  χαρακτηριστικά  που  το  καθιστούν   
κατάλληλο  για  συγκεκριμένες   χρήσεις . 
Ένα  οικοδομικό  υλικό  χαρακτηρίζεται  ικανό  προς  συγκεκριμένη  χρήση  εάν  τα  
χαρακτηριστικά  του  το  καθιστούν  ικανό  για  χρήση  σύμφωνα  με  κανονισμούς  
και  προδιαγραφές  που  αναφέρονται  στο  έργο  και  όχι  στο  υλικό (με  αναλλοίω-
τες τις  ιδιότητες του  σε  βάθος  χρόνου και υπό  αντίξοες  πιθανόν  συνθήκες )  . 
Η  λογική   για  τον  τεχνικό  έλεγχο  των  προϊόντων  του  τομέα  των  κατασκευών  
ξεπερνά  την   απλή  περιγραφή  των  υλικών  και  των έργων  και  προσδιορίζει  τις   
προδιαγραφές  με τις  οποίες  καθορίζεται  ο  έλεγχος  των  χαρακτηριστικών  τους   
και της  απόδοσής  τους  σε συγκεκριμένους  τομείς όπως  π.χ. η  υγιεινή  και  η  α-
σφάλεια .  Η  οδηγία  89/106/CE  που  αφορά  τον  τομέα  των  οικοδομικών   υλικών   
επιβάλει  τον  εναρμονισμό  σε  κοινές  μεθοδολογίες  δοκιμών ,   σε  κοινές  τιμές  
επίδοσης  των  προϊόντων  και  σε  κοινές  μεθοδολογίες     για  την  αξιολόγηση  της  
πιστοποίησης .  Αναφέρεται  αποκλειστικά  στο  ‘ Δομικά  Υλικά ’  συμπεριλαμβάνο-
ντας  στον  ορισμό  αυτό  οποιοδήποτε  προϊόν  χρησιμοποιείται  και αποτελεί  μέρος   
της  κατασκευής  ενός  κτιρίου . 
Η  παραπάνω  οδηγία  διαφοροποιείται  από  τις  υπόλοιπες  οδηγίες ( για  την ελεύ-
θερη   διακίνηση  προσώπων  και  εμπορευμάτων)  γιατί  ως προς  το  περιεχόμενό  
της  δεν αναφέρεται  στα  συγκεκριμένα  προϊόντα  - υλικά  κατασκευής ,  αλλά  στην  
χρήση  τους  σε  συγκεκριμένα   έργα  στα  οποία  ενσωματώνονται  και  αποτελούν  
μέρος  μόνιμο , αδιαίρετο  και  αναπόσπαστο.     
 Για  τον λόγο αυτό   η  οδηγία  είχε  ανάγκη  από μία  σειρά  διατάξεων  που  θα  κα-
θιστούσαν εφικτή  την σχέση  μεταξύ  κανονισμών και  προδιαγραφών  από  την  μια  
μεριά  και  στις  δυνατότητες  των  δομικών  υλικών  από  την  άλλη , με  βάση  συ-
γκεκριμένες  απαιτήσεις  που  αναφέρονται  στις παρακάτω 6  κατηγορίες  χαρα-
κτηριστικών  : 

1. Σταθερότητα  και  μηχανικές  αντοχές  

2. Ασφαλή  συμπεριφορά  κατά  την  διάρκεια  της  πυρκαγιάς  

3. Προϋποθέσεις στους τομείς της  υγείας , της  υγιεινής  και του  περιβάλλοντος  

4. Ασφάλεια  κατά  την  χρήση   τους  

5. Ηχομονωτικές  ικανότητες  

6. Οικονομία  στην  ενέργεια  και  συγκράτηση  της  θερμοκρασίας  
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Υπενθυμίζεται  ότι βάσει  του  κτιριοδομικού  κανονισμού (ΦΕΚ-59/Δ/3-2-89 , άρθρο 
34) στις περιπτώσεις εφαρμογής των κτιριοδομικών απαιτήσεων του κανονισμού  και  
 όπου   αναφέρονται  πρότυπα   ΕΛΟΤ   ή   άλλες  εθνικές τεχνικές  προδιαγραφές   
μπορούν εξ' ίσου να χρησιμοποιούνται πρότυπα ή τεχνικές  προδιαγραφές  :  

 που  εκδίδονται  από  τις  Ευρωπαϊκές  Επιτροπές  Τυποποίησης 

(CENCENELEC)   ή  ελλείψει  τούτων                  

 από  τους  Διεθνείς   Οργανισμούς Τυποποίησης (ISO - ICI)  εφόσον  έχουν  

υιοθετηθεί στην  Ελλάδα  από  αρμόδιους φορείς. 

Όπου  απαιτούνται  πιστοποιητικά  για  την  καταλληλότητα  της   χρήσης  δομικών 
υλικών ή στοιχείων  στα  δομικά έργα   κατ' εφαρμογή  των παραπάνω προτύπων ή 
τεχνικών   προδιαγραφών 

  εκτός  από αυτά που χορηγούνται από εργαστήρια   αρμοδίου  κρατικού  φο-

ρέα  ή άλλων  εργαστηρίων  αναγνωρισμένων  από  το  Κράτος,  
 ισοδύναμη ισχύ έχουν και τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από αναγνωρι-

σμένα εργαστήρια   των  Κρατών  μελών  της   Ευρωπαϊκής   Κοινότητας   
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6.4 Γενικές  παρατηρήσεις  

 Η   εφαρμογή  και  η  τελική  χρήση  των  προϊόντων  βασίζονται  στην  τρέχουσα  
γνώση , όταν  τα  προϊόντα  αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται  και  εφαρμόζονται   
υπό  κανονικές  συνθήκες  σε  συμφωνία  με  τις  υποδείξεις  της  εταιρείας  παρα-
γωγής. Στην  πράξη  όμως  οι  διαφοροποιήσεις  στα  υλικά,  στα  υποστρώματα  
και  στις  επιτόπιες  συνθήκες  εφαρμογής  επιδρούν  στην   τελική  συμπεριφορά  
του  προϊόντος .  

 
 

 
 
 Οι  αναφερόμενοι σε  ιδιωτικά συμφωνητικά ,  συμβόλαια , κ.λ.π. , κατασκευαστικοί  

οίκοι   και   εμπορικές  ονομασίες   συγκεκριμένων   υλικών  και  ολοκληρωμένων  
συστημάτων  με  τον  χαρακτηρισμό    « Ενδεικτικός τύπος » καθορίζουν  τις  κατ’ 
αρχήν  επιλογές  του  επιπέδου  ποιότητας. Η   χρήση    άλλου  υλικού ή  ολοκλη-
ρωμένου  συστήματος  προυποθέτει  ότι  το  προταθέν  είναι  τουλάχιστον  ισοδύ-
ναμο  ή  ανώτερο  με  το  προς  αντικατάσταση  βάσει  ανάλογων  πιστοποιητικών ή  
εργαστηριακών  αναλύσεων. (π.χ.Τσιμεντοσανίδα  ενδεικτικού  τύπου Knauf ,   Η-
χοαποροφητικό σύστημα  οροφής ενδεικτικού   τύπου  STOSILENT , κλπ.) 
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6.5 Η  Πιστοποίηση   της  Ποιότητας   των  Κατασκευών   

Η  διαδικασία   για  την   πιστοποίηση  της  ποιότητας  των  κατασκευών  συμβαδίζει  
με  τον  προσδιορισμό   των  αναγκών  του  εκάστοτε  χρήστη  που  πρέπει να  ικα-
νοποιούνται  και  με  την  λογική  ότι   οι  συγκεκριμένες  αυτές  ανάγκες   πρέπει  να  
μεταφραστούν  σε  τεχνικούς  και  μετρήσιμους  όρους (πρότυπα – προδιαγραφές ) 
Η  ποιότητα   μιας  κατασκευής  εξαρτάται  από  τον  βαθμό  ικανοποίησης  που  ε-
πιφέρει  ως  προς  την  αντιμετώπιση  των  απαιτήσεων  και  των  αναγκών  του  
χρήστη  , μέσω  της  ποιότητας   των   κατασκευαστικών  υλικών  και  των  δομικών  
στοιχείων  που  χρησιμοποιούνται .   
Για   την  σύγκριση   της  ποιότητας  σε   οποιαδήποτε   επίπεδο  των  χαρακτηρι-
στικών  ,  της  επίδοσης  και  των  δυνατοτήτων  ενός  κτιρίου  , υπάρχουν  συγκε-
κριμένες  προδιαγραφές  και  πρότυπα  , που  πρέπει  να  ικανοποιούνται  και  α-
φορούν :  

• Υγιεινή  και άνετη  διαβίωση  των  χρηστών 

• Ασφάλεια  και  ακεραιότητα  των ενοίκων 

• Συγκεκριμένη  λειτουργία  και   φυσιογνωμία  του  κτιρίου 

• Δυνατότητα  πρόσβασης  ,  επισκεψιμότητας  και λειτουργικότητας  

• Οικονομία  στην  κατασκευή  αλλά   και  στην  λειτουργία  

• Σεβασμό  στην  έννοια  προστασία   του  περιβάλλοντος 

• Κατασκευαστική  ακεραιότητα 

 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

ΚΤΙΡΙΟΔ.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ .  
 ΑΡΘΡΟΝ-26.§1.3 
  Ο τρόπος κατασκευής των εγκαταστάσεων και η ποιότητα των χρησιμοποιούμενων 
υλικών, καθώς και συστάσεις και οδηγίες καθορίζονται από τους σχετικούς κανονι-
σμούς ή και τις εγκεκριμένες τεχνικές οδηγίες ή εμπειρικά, αν δεν υπάρχουν τα πιο πά-
νω.Ειδικότερα,  

 για τις εγκαταστάσεις ύδρευσης εφαρμόζονται οι διατάξεις της τεχνικής οδηγίας του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΤΕΕ) (ΤΟΤΕΕ) 2411/86,  

 για τις εγκαταστάσεις αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων εφαρμόζονται οι διατάξεις 
της ΤΟΤΕΕ 2412/86 και 

 για τις εγκαταστάσεις πυρόσβεσης με νερό οι διατάξεις της ΤΟΤΕΕ 2451/86 (ΦΕΚ 
632/Β/26.11.87).  
      

 

Σελίδα 33 από 42 

 



 
7.   ΑΣΤΟΧΙΕΣ  -  ΒΛΑΒΕΣ   ΔΟΜΙΚΩΝ    ΈΡΓΩΝ 

 
7.1 Τεχνική    Ορολογία 

 
 Ως   οικοδομική   αστοχία   ορίζουμε   την  απόκλιση  μεταξύ  του   αναμενόμενου 

και   του   επιτυγχανωμένου  οικοδομικού   αποτελέσματος. 

 Δομικές βλάβες είναι  οι  εμφανίσεις  μεταβολών των  υλικών  ιδιοτήτων (τεχνικών ,  
φυσικών , χημικών ) σε  κτίρια ή  τμήματα  αυτών  , που  υποβιβάζουν  την  αξία  ή  
την  χρησιμότητά  τους  σε  σύγκριση  μια  συνήθη  κατάσταση  και  ως  εκ τούτου  
προκαλούν   ελλατωματικά  επακόλουθα .  

 Ζημιά  στο  οικοδόμημα  εμφανίζεται  όταν  το  οικοδομικό  υλικό  υποστεί   αλλαγή  
των  ουσιών  του  από  χημική  ή   φυσική  άποψη  και   δεν  μπορεί  πλέον  να  ικα-
νοποιεί   την  ανάγκη  για  την  οποία  προβλέφθηκε  αρχικά . 

Βλάβη = ακούσια  φθορά  
Ζημιά = οι  περί  της  βλάβης  νόμοι (δικανικός  όρος) 

 Φθορά  ονομάζουμε  κάθε  απώλεια  επιτελεστικότητας  μέσα  στο  χρόνο.  

 Επισκευή  είναι  η  διαδικασία  επέμβασης   η  οποία  αποκαθιστά  τα  προ  της  
βλάβης  μηχανικά  χαρακτηριστικά   των  δομικών  στοιχείων  και  τα  επαναφέρει  
στην  αρχική  τους  κατάσταση . 

 

 
7.2 Η  Εκτίμηση   του  Κινδύνου   της  Αστοχίας  των  Έργων  

 
Με  τον  όρο   « κίνδυνος  αστοχίας »  ορίζεται  η  πιθανότητα  αστοχίας  ενός  έργου  κα-
τά  το  χρόνο   της  λειτουργίας  του  , δηλαδή  της  χρήσιμης  ζωής του .   
  O  όρος     « αποδεκτός  κίνδυνος  αστοχίας »  εκφράζει  την  πιθανότητα   αστοχίας   
που  θεωρείται  αποδεκτή   κατά  την  χρήσιμη  ζωή   του  έργου . Ο  αποδεκτός  κίνδυνος   
αστοχίας  καθορίζεται  με   συνεκτίμηση  ποικίλων  παραγόντων  αλλά  κυρίως  από  τις  
συνέπειες  της  πιθανής  αστοχίας   του  έργου  ( θάνατος  ανθρώπων ,  υλικές  ζημιές ,  
κόστος  ανακατασκευής , κ.λ.π. )  και  από  το  πρόσθετο  κόστος  κατασκευής  του  ίδιου  
του  έργου ώστε  να  μπορεί  να  αναλάβει  ασφαλώς  τις  αυξημένες  φορτίσεις (δηλ.  να  
έχει  μικρότερο  αποδεκτό  κίνδυνο αστοχίας ).  
Σύμφωνα  με  τα παραπάνω  οι  φορτίσεις  σχεδιασμού   των  έργων  καθορίζονται   με  
βάση  τον  αποδεκτό  κίνδυνο  αστοχίας .  
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8. Ο   ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ   ΕΛΕΓΧΟΣ   ΤΩΝ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
&  Η   ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ   ΤΩΝ   ΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΕΡΓΩΝ 

    
 

8.1     Ο   Προϋπολογισμός  του  Κόστους  Κατασκευής  
Ο   προϋπολογισμός  του  κόστους  κατασκευής   γίνεται  με   την   σύνταξη  της  επιμέ-
τρησης  η  οποία  περιλαμβάνει  την  σχολαστική  περιγραφή  των  εκάστοτε  τμημάτων  
κάθε  εργασίας  και   συνοδεύεται  με  σκαριφήματα  ή  άλλα  βοηθητικά   στοιχεία  που  
συμπληρώνουν  τα  κατασκευαστικά  σχέδια . 
  Για την  σύνταξη   των  επιμετρήσεων   λαμβάνονται   υπόψη  : 
• Η σύμβαση  του  έργου , στην οποία   βρίσκονται  τα  άρθρα   που  αναφέρονται  στην  

περιγραφή  των  υπό  εκτέλεση   εργασιών  και  στον  τρόπο  σύνταξης   και  υποβο-
λής    των  σχετικών στοιχείων  στον  εργοδότη ( προμέτρηση , προϋπολογισμός ,  
αφανείς   εργασίες  , τελικές  επιμετρήσεις  )   

• Το   τιμολόγιο    που   περιγράφει  το  καθεστώς  της  μέτρησης  για  τον  τρόπο  πλη-
ρωμής   της  κάθε   εργασίας . 

• Οι  τεχνικές  προδιαγραφές  που  περιγράφουν  τον χρονικό  προγραμματισμό αποπε-
ράτωσης  , τον τρόπο  εκτέλεσης  των  εργασιών , την ποιότητα  των  διαφόρων  υλι-
κών  και τις  απαιτήσεις  για την  έντεχνη  εργασία  τοποθέτησης  και  εγκατάστασης 
των υλικών .     

 
 

8.2      Η  Αποτίμηση   του  Κόστους   των  Εκτελεσθέντων  Εργασιών  
Επιμέτρηση  είναι  η  ποσοτική  καταγραφή  των  εργασιών  ενός  έργου , όλου ή 

μίας σαφώς  διαχωρισμένης  ενότητας του , η οποία  έγινε  κατασκευαστικά  αποδεκτή ,  
με  στόχο  την τελική  αποτίμηση  της  αξίας  του  έργου .  

Δηλαδή,  η  αποτίμηση    του  κόστους  εκτελεσθέντων  εργασιών  προϋποθέτει  ε-
κτός  από  την  δυνατότητα  της  επιμέτρησής  τους  και  την  κατασκευαστική  τους  α-
ποδοχή .    
Οι  μετρήσεις  βέβαια  των  εκτελούμενων  εργασιών  γίνονται  επιτόπου   στο  έργο  και  
αναφέρονται  συνήθως  είτε σε  πραγματικούς  εκτελεσθέντες  όγκους ( χωματουργικά, 
σκυροδετήσεις, κλπ ) είτε  σε  πραγματικές  ορατές  μονάδες  μήκους ή  επιφάνειας  
(επιχρίσματα , επενδύσεις , χρωματισμοί , κλπ).  
Η  επιμέτρηση   λοιπόν   αφανών  εργασιών (θεμελιώσεις,  εγκαταστάσεις ,  μονώσεις , 
κ.λ.π.) προϋποθέτει  και  την  άρση  της  κάλυψης  των   επόμενων  εργασιών , έτσι  
ώστε να  είναι  εφικτή  η  πιστοποίησή τους . Εφόσον  όμως  απαιτούνται   καταστροφι-
κές  ενέργειες  , τότε   η   εντολή   για  της  εκτέλεσή   τους   ανήκει   στον   ιδιοκτήτη  και  
δεν  εμπίπτει   στην  αρμοδιότητα  του  πραγματογνώμονα . 

    
Αναφέρεται  επίσης  ότι  δεν  είναι  δυνατή   η  πιστοποίηση  των αφανών  εργασιών   με  
λογιστικά  παραστατικά ( δελτία  αποστολής , τιμολόγια  αγοράς ) ,  προφορικές  μαρτυ-
ρίες  ή  ένορκες  βεβαιώσεις  ,  καθώς  δεν  αποτελεί  τεχνικό  ζήτημα  η  αξιολόγησή   
και  η  διαπίστωση  της  ακρίβειας  τους .  
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8.3  Η  Αποτίμηση   των   Εργασιών  της   Δομικής   Αποκατάστασης  
του  Φέροντος  Οργανισμού  .  
Οι  εργασίες  δομικής  αποκατάστασης  αναφέρονται σε  βλάβες  οι  οποίες  συνδέο-
νται    με  την  στατική  επάρκεια  των  κτιρίων  όπως  οι   βλάβες  από σεισμό  ή 
πυρκαγιά , η  απόκλιση  κτιρίου  από  την  κατακόρυφο , η  αποκοπή  του  φέροντος  
οργανισμού  λόγω  ρυμοτόμησης ,  κλπ.    
Η   εκτίμηση  του  κόστους  της   αποκατάστασης των  βλαβών   προϋποθέτει   την    
σύνταξη  σχετικών   μελετών  από  τις   οποίες    προκύπτουν   η αναγκαιότητα  , η  
έκταση   και  το  είδος  των   επεμβάσεων   . Ακολούθως , από   αυτές  τις  μελέτες   
καθίσταται   εφικτό  να   εξαχθεί    επιμετρητικά   ο  καθορισμός  της  απαιτούμενης  
δαπάνης .   
Καθόσον   όμως   δεν  είναι  επιτρεπτή   η  σύνταξη   μελετών  από  τους  πραγματο-
γνώμονες  δεν  είναι   δυνατή   η  σύνταξη  του  προϋπολογισμού  των εργασιών της  
δομικής  αποκατάστασης .  

 
 
 

8.4  Εκτίμηση    Κόστους   Αποκατάστασης   Δομικών   Βλαβών  
 

 
8.4.1  Γενικά  

Οι  δομικές  βλάβες  αναφέρονται   στην  παθολογία  των στοιχείων   του  κελύφους 
των  κτιρίων  σε  ότι  αφορά   τις  επιστρώσεις , τις μονώσεις ,τα κουφώματα , τους 
χρωματισμούς, κ.λ.π.  
Ο  σκοπός   της  πραγματογνωμοσύνης   είναι  ο   εντοπισμός  της  αιτίας   του  προ-
βλήματος   και  η   μέθοδος   αντιμετώπισης  του  ,  με  αποκλειστικό  στόχο  την  ε-
κτίμηση  του  κόστους  αποκατάστασης .   
Σημειώνεται  ότι , η  εκτέλεση  οποιασδήποτε  εργασίας  γίνεται  σύμφωνα  με την  ι-
σχύουσα  νομοθεσία (ΓΟΚ ’85 , άρθρο 22 ) και  σε  καμιά   περίπτωση  η  τεχνική  
γνωμοδότηση  δεν  αποτελεί  υπόδειξη  εκτέλεσης  εργασιών .  

 
 
 
 

8.4.2   Η   διάγνωση   των  βλαβών 
  Οι  οικοδομικές  ζημιές  οφείλονται  κυρίως είτε  σε  εγγενείς  αδυναμίες  της  κατα-
σκευής (λανθασμένη   οικοδομική   κατασκευή , ακατάλληλη  χρήση  υλικών ,κλπ ) είτε  
σε απώλεια  της  αρχικής  ιδιότητας  των  υλικών (  διάβρωση , οξείδωση κλπ )  είτε  σε  
λανθασμένη   χρήση (φθορές  , μεταβολή   των  φορτίων , κλπ)  .   
 Η  ανθεκτικότητα  των  κατασκευών  εξαρτάται  πρωτίστως   από  τον  σωστό  σχεδια-
σμό  και  την  άρτια  κατασκευή   του  έργου    και  δευτερευόντως  από  την  χρήση , 
την  επιθεώρηση  και  την  συντήρηση του  έργου . Έτσι ,  εάν  οι  διαπιστωμένες  βλά-
βες   συνδέονται   με   εγγενείς   αδυναμίες    (π.χ.  ακατάλληλη  χρήση  τύπου  γυψο-
σανίδας   σε  περιοχές  με  σημαντική   υγρασία )  αποτελούν  πρωτίστως   παραβάσεις  
των  κανονισμών  για  τον  ορθό  σχεδιασμό  και  την  εκτέλεση   των  έργων   και  δευ-
τερευόντως  αποτέλεσμα  της  χρήσης  και  της  συντήρησής  τους .  
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Φυσικά , μια βλάβη σ’ ένα κτίριο δε διορθώνεται πλήρως, εάν προηγουμένως δεν εξα-
λειφθεί η αιτία, η πηγή που την προκαλεί . Σε  αυτό  ακριβώς  αποσκοπούν  η  κατα-
γραφή  της υπάρχουσας  κατάστασης  , ο  ποιοτικός  έλεγχος   των  υλικών - μέσω  της 
εκτέλεσης  μετρήσεων -  και  η  εξέταση   της   εφαρμογής    των   κανονισμών  που  
περιλαμβάνονται   στις   εγκρίσεις  των  αρμόδιων  υπηρεσιών  .  

 
8.4.3 Η   μέθοδος  των  επισκευών  

Ο  τρόπος  της  επισκευής   διέπεται  από  κανόνες  και  προδιαγραφές  που  αφορούν  
την  ποιότητα  των υλικών ,  τους  τρόπους  εφαρμογής τους , τις  ειδικές   λεπτομέρειες  
και  τις  ανοχές   της  κάθε   κατασκευαστικής   μεθόδου . Η  επιτυχία  και  η  αξιοπιστία   
της  επισκευής   είναι   άρρηκτα  συνδεδεμένη  με  την   συνολική  αντιμετώπιση  της  
συνοχής  και  της  συμβατότητας   των  υλικών και  την  εξασφάλιση  των  όρων   α-
σφάλειας  και   υγιεινής  κατά  την  εκτέλεση  των  εργασιών.  
Υπενθυμίζεται   ότι   ο σκοπός   του  Κτιριοδομικού  Κανονισμού  (άρθρο 1 §2 )  είναι  η  
ρύθμιση  της  κατασκευής  των  δομικών έργων στο σύνολό τους  και  στα επί μέρους 
στοιχεία τους , έτσι  ώστε να εξυπηρετούν τη χρήση για την οποία προορίζονται  και  
υπό  κανονικές συνθήκες  συντήρησης του έργου, να  ικανοποιούν τις  παρακάτω α-
παιτήσεις:  

      -  Βελτίωση της άνεσης, της υγείας και της ασφάλειας των ενοίκων και των περιοίκων.  
      - Βελτίωση της ποιότητας, της ασφάλειας, της αντοχής, της αισθητικής και της λειτουρ-

γικότητας των κτιρίων.  
 
 

8.4.4 Τα  υλικά   των   επισκευών 
Η ποιότητα  των  διαφόρων  υλικών  και οι  απαιτήσεις  για  την  έντεχνη  εργασία  το-
ποθέτησης  και  εγκατάστασης  τους  περιγράφονται  στις  τεχνικές  προδιαγραφές του  
έργου (αρχιτεκτονικά  σχέδια , κατασκευαστικά  συμβόλαια , ιδιωτικά  συμφωνητικά  
κ.λ.π.) .  
Όταν  τα  ελαττώματα  δεν  οφείλονται   σε  αστοχία   των  υλικών ,  για  λόγους  συμ-
βατότητας  και  ομοιογένειας  των  υλικών , ενδείκνυται   για  την  επισκευή  να  επανε-
πιλέγονται   τα  ίδια  υλικά   . 
Για   να  μην  προκύπτουν  ζητήματα  προώθησης  και  προβολής  συγκεκριμένου 
προϊόντος   συγκεκριμένης  εταιρείας  , είναι   σκόπιμο    να  μην   αναγράφονται  τα  
στοιχεία   των  παραγωγών   και  η  εμπορική  ονομασία  των  υλικών   (Knauf , Dow , 
Esha ,  κ.λ.π.).   Ο  προσδιορισμός   των   υλικών  μπορεί   να  γίνεται  δια  μέσου   της    
κατάταξης  των  υλικών   βάσει   των  τεχνικών   χαρακτηριστικών   τους .  ( π.χ.  Κόλλα  
πλακιδίων   με  τα  εξής  χαρακτηριστικά … ) .   
Σε  αντίθετη  περίπτωση    πρέπει  να   χρησιμοποιείται  ο  χαρακτηρισμός                    
« Ενδεικτικού τύπου » (π.χ. Εξηλασμένη πολυστερίνη ενδεικτικού τύπου DOW 
ROOFMATE SL, Διαχωριστικά  χώρων   ενδεικτικού   τύπου  ATHLON , κλπ.) .  
 
 
8.4.5 Η  έκταση  των  επισκευών  

Οι  εργασίες  των  επισκευών , εκτός   από την  περιοχή  των   εμφανιζόμενων  
βλαβών  είναι  πιθανόν  να  συμπεριλαμβάνουν  και  εργασίες  ανακαίνισης   σε  μη  ε-
πισκευασμένες   επιφάνειες  (τελικός  χρωματισμός  όλων  των  επιφανειών , ολική  α-
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ντικατάσταση  επίστρωσης  δαπέδων , κλπ)   σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις του  ποιοτι-
κού  ελέγχου  και  την  αισθητική του  έργου .     
Κάθε  κτίριο πρέπει  ως  προς  τις  όψεις και  τα  εν  γένει  ορατά  τμήματά  του  να  ι-
κανοποιεί  τις  απαιτήσεις  της  αισθητικής.   Η  ρύθμιση  της  κατασκευής  γίνεται  έτσι 
ώστε  σε κανονικές συνθήκες  συντήρησης του έργου  να ικανοποιούνται η  βελτίωση 
της  ποιότητας  και  της  αισθητικής (Κτιριοδομικός, άρθρο 1§2 ) , ενώ   θεσπίστηκε  η  
γενική  υποχρέωση  συντηρήσεως  των  κτιρίων  ( άρθρο 1 του ν.1512/85) .   

Όπως  προκύπτει   λοιπόν , η  έκταση    των   εργασιών   ανακαίνισης  δεν  είναι  
δυνατόν  να  ορισθεί   μονοσήμαντα ,  καθώς  αυτές  εξαρτώνται  είτε  από   αισθητι-
κούς  κανόνες , ανάλογα  με  την  βαρύτητα  του  οικοδομήματος  , είτε  από   τις  συν-
θήκες  συντήρησης  και  χρήσης  του  έργου  ,  είτε  από   προσωπικές  θεωρήσεις  ε-
πειδή  όλοι  οι  άνθρωποι  δεν  δίνουν  την  ίδια   σημασία  στην  εκάστοτε  ζημιά .  Έτσι 
,  ο  προσδιορισμός   των  εργασιών  ανακαίνισης   πρέπει  αφενός  να  περιλαμβάνει  
σαφή  αναφορά  στα  κριτήρια  που  τις  επιβάλουν ( ομοιογένεια , ενιαία απόχρωση , 
ενιαίο  τελείωμα , κλπ) και  αφετέρου  την  τεχνική  περιγραφή  των  εργασιών    ώστε  
να είναι  εφικτή   η  κοστολόγησή  τους . 

 
8.4.6  Εκτίμηση   κόστους   εργασιών   επισκευής – ανακαίνισης  

Η  κοστολόγηση  των  εργασιών   γίνεται  σε  επίπεδο  προσφοράς  με  σαφή  διαχωρι-
σμό   των  εργασιών  της  επισκευής  και  των  εργασιών  της  ανακαίνισης  και  περι-
λαμβάνει : 
- Την  κατάτμηση   της  επισκευής – ανακαίνισης  σε  επιμέρους ενέργειες  που  αντι-

στοιχούν  σε  συγκεκριμένες  εργασίες .  
- Την  περιγραφική   διατύπωση   των  επιμέρους   εργασιών  σύμφωνα   με   τους 

κανόνες  της  επιστήμης  (κανονισμοί , πρότυπα , προδιαγραφές , κλπ)   και  όχι   με  
την  επικρατούσα  πρακτική .   

- Τις   τιμές  των  υλικών  με  βάσει  τις τρέχουσες  τιμές  του  εμπορίου . 
- Τις   αποδοχές  του  απαιτούμενου  εργατοτεχνικού  προσωπικού  με  βάσει  τις  

τρέχουσες  τιμές  των  ημερομισθίων , με  δεδομένες  τις  συνθήκες   του  έργου .  
- Το  κόστος  των  μέτρων  ασφαλείας ( ικριώματα , προστατευτικά  προστεγάσματα , 

αντιστηρίξεις , κ.λ.π.) 
- Το  κόστος  ασφάλισης   του  εργατοτεχνικού  προσωπικού . 
- Το  εργολαβικό  όφελος . 
- Ο  Φ.Π.Α. 

 
Στον  προϋπολογισμό  ΔΕΝ  περιλαμβάνονται   :   
- Το  κόστος  μελέτης  &  επίβλεψης  των  εργασιών  από  αρμόδιους  μηχανικούς   
- Το  κόστος  μελέτης  &  επίβλεψης  των  μέτρων  ασφαλείας  από  αρμόδιους  μη-

χανικούς   
- Το  κόστος  των  αδειοδοτήσεων   (Πολεοδομία , Δήμος , κ.λ.π. )  και  οι  εισφορές  

υπέρ  τρίτων .  
- Το  κόστος  ενδεχόμενων  ενόργανων  και  εργαστηριακών  ελέγχων. 
- Απρόβλεπτα  έξοδα  και  ενδεχόμενες  εκπτώσεις   υλικών  και  εργασιών .  
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8.4.7 Γενικές   παρατηρήσεις  

i. Προϋπολογισμός  έργου  είναι  η  εκτίμηση  του  κόστους  κατασκευής  του  πριν  
κατασκευασθεί   το  έργο . 
Απολογισμός  έργου  είναι  η  τελική   δαπάνη  που  απαιτήθηκε   για  την   κατα-
σκευή   του  έργου . 
 

ii. Ο  προϋπολογισμός   ενδέχεται  να εμφανίζει  σημαντικές  αποκλίσεις  ανάμεσα  στην  
εκτίμηση  και  το  πραγματικό  κόστος  των  εξεταζόμενων  εργασιών  για  σφάλματα  
που   οφείλονται  κυρίως   :  
- στην  απουσία  μελέτης  και  κατασκευαστικών  λεπτομερειών  , 
- στην  εκτίμηση  της  ποσότητας  και  της  φθοράς  των  υλικών ,  
- στην  εκτίμηση της μεταφοράς , φορτοεκφόρτωσης  και αποθήκευσης  των  υλικών , 
- στην  εκτίμηση  της  αξίας   των  υλικών  και  των  αποδοχών  του  προσωπικού  , 
- στην  εκτίμηση  του  εργολαβικού  οφέλους    και  των  γενικών  εξόδων , 
- στην  εκτίμηση  των  γενικών  συνθηκών  της  εκτέλεσης  του   έργου , 
- στην  εκτίμηση  του  χρονικού   προγραμματισμού  του  έργου . 

 
iii. Η  εκτίμηση  του  κόστους  εργασιών  της  αποκατάστασης  και  των εργασιών  επι-

σκευής – ανακαίνισης   δεν  αποτελεί  απόδειξη  ούτε  υποδεικνύει με  κανένα  τρόπο   
τον  υπόχρεο  της  καταβολής  του  κόστους  , καθώς  αυτό  εμπίπτει στην  αρμοδιότη-
τα  των  δικαστηρίων. 

 
iv. Η  διαμόρφωση   της  τιμής  μονάδας  των  οικοδομικών  εργασιών  καθορίζεται   με  

τυποποιημένο  τρόπο   στα   Ελληνικά  Πρότυπα Τιμολόγια (ATOE ,κλπ )  που  έχει  
εκδώσει  το  ΥΠΕΧΩΔΕ   και  έχουν συνήθως  υποχρεωτική  εφαρμογή  στα Δημόσια  
έργα .  

Σύμφωνα   με  αυτά ,  κάθε  εργασία  αναλύεται   στα  επιμέρους  στοιχεία  της  που  
λαμβάνουν   επιμέρους  τιμαριθμικούς  συντελεστές  κόστους  έτσι ώστε   η τιμή   της  
εργασίας  να  προκύπτει   ως    άθροισμα  των  επιμέρους  γινομένων .  
Στις  περιπτώσεις  λοιπόν  που  είναι  εφικτή  η  προσαρμογή  των  τυποποιημένων  
εργασιών   στις συγκεκριμένες  απαιτήσεις   του  εκάστοτε  έργου , είναι  δυνατή η  
χρήση  των  πρότυπων  τιμολογίων και  στα  Ιδιωτικά  έργα (πχ. σύνταξη  προϋπολο-
γισμού  κόστους  κατασκευής ).  
 Αντίθετα , στις  περιπτώσεις των  επισκευών  που  δεν  περιλαμβάνουν  τυποποιη-
μένες  εργασίες ,  ενδείκνυται  η  ανάλυση  του  έργου  με  τον  συμβατικό  τρόπο , δη-
λαδή  η  περιγραφή  των επιμέρους  εργασιών  με  ελεύθερο και  υποκειμενικό  τρόπο 
.    
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9.    ΖΗΤΗΜΑΤΑ    ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  -  ΥΓΙΕΙΝΗΣ   ΚΑΙ 

ΑΝΤΟΧΉΣ   ΤΩΝ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΏΝ 
   

 
Όπως  προαναφέρθηκε , κατά  την  διενέργεια  της   πραγματογνωμοσύνης  εξε-

τάζονται  αποκλειστικά  και  μόνο  ζητήματα  επί  των  τιθέμενων  ερωτημάτων .  
Ενδέχεται , όμως , κατά  την εξέλιξη  αυτής  της  διαδικασίας   να  εντοπισθούν   θέ-
ματα  που  δεν συμπεριλαμβάνονται  μεν  στα  εξεταζόμενα   ερωτήματα   αλλά   α-
φορούν  κινδύνους  για την  ασφάλεια  και  την υγιεινή  ή  την  αντοχή  των  κατα-
σκευών . Αναγνωρίζοντας  το  κοινωνικό  κόστος , ο μηχανικός –πραγματογνώμονας   
οφείλει  να  δίνει  προτεραιότητα  σε  αυτά  τα  ζητήματα , επισημαίνοντας  την  επι-
κινδυνότητα  και  την  αναγκαιότητα  τήρησης  των  προδιαγραφών ,  ενημερώνοντας  
παράλληλα  το  αρμόδιο  τμήμα  του ΤΕΕ  για  να  λάβει  τις  απαραίτητες  οδηγίες  . 
 
 

9.1   Ασφάλεια  και  Υγιεινή  στις   κατασκευές  
Όπως  είναι  γνωστό , τα  θέματα  ασφάλειας  και  υγιεινής  στις  κατασκευές  

αντιμετωπίζονται  κατά   περίπτωση   στην   ισχύουσα  νομοθεσία  με  σκοπό  την 
πρόληψη  των  ατυχημάτων .  

Επίσης , σύμφωνα  με  τον  κτιριοδομικό  κανονισμό,  (άρθρο 5§1)   κάθε  κτίριο  
πρέπει  να  κατασκευάζεται  έτσι  ώστε  να  εξασφαλίζει : 
1) Την άνετη και ασφαλή εργασία, κυκλοφορία και παραμονή όσων εργάζονται σε 

αυτό ή το επισκέπτονται ή κατοικούν σε τμήμα του, κατά τη διάρκεια της κατα-
σκευής του.  

2) Την ασφάλεια των ομόρων και γειτονικών κτιρίων ή δομικών έργων καθώς και 
των ενοίκων τους, από κινδύνους ζημιών που προέρχονται από αυτό κατά τη 
διάρκεια της κατασκευής ή της λειτουργίας του.  

3) Την άνετη, ασφαλή και υγιεινή παραμονή ανθρώπων ή ζώων σ' αυτό.  
4) Την ασφαλή αποθήκευση ή τοποθέτηση πραγμάτων σ' αυτό.  
5) Την ασφαλή λειτουργία μηχανημάτων και εξοπλισμού σ' αυτό.  
6) Την ασφαλή διέλευση του κοινού από τους κοινόχρηστους ή ακάλυπτους χώρους 

που συνορεύουν με αυτό.  
7) Την ασφαλή στάθμευση ή κυκλοφορία οχημάτων στους κοινόχρηστους χώρους 

που συνορεύουν με αυτό και στους ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου. 
 

Όταν   λοιπόν  διαπιστώνονται   κατά  την  διαδικασία  της  αυτοψίας   επικίνδυνα  
τμήματα , πρέπει   να   επισημαίνεται η  πιθανότητα  πρόκλησης  ατυχήματος  και  η  
αναγκαιότητα  λήψης   των  απαραίτητων  μέτρων  σύμφωνα  με  τις ισχύουσες  
προδιαγραφές .  Για  παράδειγμα , όταν   διαπιστώνεται  η  αφαίρεση  ή  καταστροφή   
υλικών  που  περιλαμβάνουν  αμίαντο ,  ο πραγματογνώμονας  οφείλει   να  υποδεί-
ξει  τον   κίνδυνο  για  την  υγεία   και  ότι   οι  σχετικές  εργασίες   απαιτούν  προσω-
πικό  με  ειδική  κατάρτιση .  Ενδεικτικά   αναφέρονται  τα  κάτωθι  προιόντα    που  
περιέχουν  αμίαντο :  
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ΑΜΙΑΝΤΟΥΧΑ  ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
Αμιαντοτσιμέντο κυματοειδείς και   επίπεδες  πλάκες , υδροροές,  καπνο-

δόχοι , σωλήνες   αποχέτευσης ,  αγωγοί   αερισμού , 
ζαρτινιέρες ,κλπ 

Ψεκασμένος   αμίαντος λέβητες , τοίχοι  και  ταβάνια   εργοστασίων, κλπ 
Μόνωση  με  αμίαντο 
 

σωληνώσεις  κεντρικής   θέρμανσης , σωληνώσεις μη-
χανολογικών   εγκαταστάσεων, κλπ 

Μονωτικές   αμιαντόπλακες 
 

Διαχωριστικά    γραφείων ,  πλακάκια  οροφής ,  επεν-
δύσης   τζακιών ,  κλπ 

Υφασμένος   αμίαντος   Λέβητες , φούρνοι , συσκευασίες ,  φλάτζες , κλπ 
 
 
 

9.2  Μέτρα   προστασίας   κατά   την  αυτοψία   
Πέραν   των  προαναφερομένων  , ο   πραγματογνώμονας  για   την  διενέργεια  της  

αυτοψίας , ιδιαίτερα  σε  χώρους  εργοταξίων, οφείλει  να  εξακρίβωσει  την  τήρηση 
της  νομοθεσίας  για   την  ασφάλεια  και  την  υγιεινή , με  στόχο  τόσο  την   δική  
του  όσο  και  την  προστασία  τρίτων  προσώπων . Ενδεχόμενοι   κίνδυνοι   περι-
λαμβάνονται  ενδεικτικά   στον  κάτωθι  πίνακα : 
 
ΠΗΓΗ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
Ετοιμόρροπα   
ή  Εγκατελειμένα  κτίρια   

σάπια πατώματα , πτώσεις υλικών & αντικειμένων  ,  
επικίνδυνες   σκάλες ,  χημικές   ουσίες ,  μολυσμένη   
ατμόσφαιρα , απορρίματα , ποντίκια ,έντομα , κλπ 

Ακάλυπτοι  χώροι    πηγάδια , φίδια , σκύλοι, σύριγγες , κλπ 
Εγκαταστάσεις ηλεκτροπληξία  , ακτινοβολίες , θόρυβος ,κλπ 
 
Σημειώνεται  ότι  η   λήψη  μέτρων   ασφάλειας  και  υγειινής  αποτελεί    υποχρέωση   
για   τον κύριο  του  έργου   και    θα  πρέπει  να   θεωρείται   προαπαιτούμενο   για   
την   διενέργεια  της   αυτοψίας . 
Αναφέρεται τέλος ότι , ο  πραγματογνώμονας  πρέπει να   είναι   ψυχικά   προετοιμα-
σμένος   ώστε  να αντιμετωπίσει  πιθανές  εχθρικές  καταστάσεις               ( έρειδες , 
διαξιφισμοί , απειλές, κλπ)  κατά  την   διενέργεια   της  πραγματογνωμοσύνης .    
 
 

 
9.3  Η  ασφάλεια   των  Κατασκευών  (στατική   επάρκεια)   

Για  την εξασφάλιση της αντοχής  απαιτείται το κτίριο ή το δομικό έργο να μπορεί να  
αναλάβει τα φορτία που προβλέπονται από τους γενικούς και ειδικούς κανονισμούς 
ανάλογα  με τη χρήση του και να τα μεταβιβάζει ασφαλώς στο έδαφος  με τον φέρο-
ντα  οργανισμό.  
Εφόσον  διαπιστώνονται  προβλήματα  σχετικά  με  την   αντοχή  , τα  οποία  ενδέχε-
ται να  επηρεάζουν  την  στατική  επάρκεια  των  κατασκευών  τότε  ο   πραγματο-
γνώμονας  οφείλει  να  επισημάνει  τον   βαθμό  επικινδυνότητας  και  την  αναγκαιό-
τητα  τήρησης  των  κανονισμών    . 
Ενδεικτικά  αναφέρονται  ότι  τα  εμφανιζόμενα  προβλήματα  αφορούν  :    
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- επεμβάσεις  στο  Φ.Ο. της  κατασκευής  ( αφαίρεση  κατακόρυφων  συνδέσμων  
δυσκαμψίας  , καθαίρεση  τμημάτων  φέρουσας  τοιχοποιίας , φθορές  από την  
διέλευση  εγκαταστάσεων, κλπ)  

- απομείωση  της  φέρουσας  ικανότητας  επιμέρους δομικών  στοιχείων  (ρηγμα-
τώσεις , διαβρώσεις  οπλισμών, κλπ) , 

- αυξήσεις των φορτίων στις στάθμες των  δαπέδων (αποθήκευση  υλικών  , τοπο-
θέτηση  μηχανών  σημαντικού  βάρους , κλπ)   ,  
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