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Ηπρόσφατη σεισµική ακολουθία του Απριλίουτου 2006 νότια της Ζακύνθου, καθώς και ο
µεγάλος σεισµός µε επίκεντρο τη θαλάσσια πε-
ριοχή των Κυθήρων (8/1/2006) ανέδειξε και πάλι
το µεγάλο και διαρκές πρόβληµα του σεισµικού
κινδύνου για τη χώρα µας. Οι µεγάλες χρονικές
περίοδοι χωρίς ισχυρούς και καταστροφικούς
σεισµούς οδηγούν τις αρµόδιες αρχές και τους
πολίτες σε εφησυχασµό για να οδηγηθούν σε
καταστάσεις πανικού µετά από κάθε αφύπνιση
του Εγκέλαδου.
Η  αντισεισµική  πολιτική όµως δεν είναι διαδι-

κασία προσωρινή και επίκαιρη ανάλογη µε τις
σεισµικές εξάρσεις, αλλά αντίθετα πρέπει να έ-
χει διάρκεια και συνέχεια µε στόχους ορατούς

και υλοποιήσιµους.
Βασική προϋπόθεση, για να υπάρχει συνεχής

βελτίωση στην Αντισεισµική Προστασία, είναι η
πρόοδος της επιστηµονικής γνώσης και η επί-
τευξη διεπιστηµονικής συνεργασίας.
Η ασφάλεια των κτιρίων και γενικότερα των

κατασκευών, πρέπει να αποτελεί αναµφισβήτητα
το αποτελεσµατικότερο µέτρο πρόληψης και τον
πυρήνα της Αντισεισµικής Πολιτικής.
Πρώτη προτεραιότητα σε αυτή τη προσπάθεια

αντισεισµικής θωράκισης της χώρας είναι η χά-
ραξη µιας εθνικής  αντισεισµικής  πολιτικής. Η
πρόληψη πρέπει να αναγορευθεί σε κύριο στόχο
της αντισεισµικής πολιτικής.
Η ΠΑΣΚ Μηχανικών Θεσσαλονίκης προκειµέ-

νου όπως διαµορφώσει ένα πλαίσιο αρχών και
στόχων για µια Εθνική Αντισεισµική Πολιτική συ-
νέστησε Οµάδα Εργασίας και κατέληξε στο κεί-
µενο - πλαίσιο που θα κατατεθεί στα όργανα του
ΤΕΕ για να αποτελέσει αντικείµενο των στόχων
και της πολιτικής του.
Οι  10  στόχοι  που  πρέπει  να  πρυτανεύσουν  εί-

ναι:
1. Η βελτίωση της αντισεισµικότητας των κατα-

σκευών.
2. Η αναβάθµιση υφισταµένων κατασκευών

που σχεδιάσθηκαν µε παλιούς κανονισµούς.
3. Ο προσεισµικός έλεγχος των κατασκευών.
4. Η συνεχής ενηµέρωση και εκπαίδευση του

πληθυσµού 
5. Η εξασφάλιση ετοιµότητας του κρατικού µη-

χανισµού

6. Η δηµιουργία αποτελεσµατικών µηχανισµών
επέµβασης 

7. Η επαρκής στελέχωση των αρµοδίων φορέ-
ων µε εξειδικευµένο προσωπικό.

8. Η ενίσχυση της εφαρµοσµένης έρευνας και
τεχνολογίας σε θέµατα αντισεισµικού σχεδια-
σµού και προστασίας.

9. Ο χωροταξικός και πολεοδοµικός σχεδια-
σµός να στηρίζεται σε µικροζωνικές µελέτες και
να υπάρχει πολεοδοµικός αντισεισµικός σχεδια-
σµός σε νέες εντάξεις σε σχέδια πόλης.

10. Ο ποιοτικός έλεγχος και η εφαρµογή προ-
γραµµάτων διασφάλισης ποιότητας στις κατα-
σκευές.
Όλοι οι παραπάνω άξονες συνθέτουν αυτό

που ονοµάζουµε ενεργητική  αντισεισµική  πολιτι-
κή και χρειάζεται να γίνουν σηµαντικά βήµατα και
σοβαρές προσπάθειες στον τοµέα αυτόν. Ενδει-
κτικά σηµειώνουµε:

1ος  Άξονας

Η βελτίωση της αντισεισµικότητας των κατα-
σκευών µπορεί να επιτευχθεί µε συνεχή επικαι-
ροποίηση των κανονιστικών πλαισίων που θα ε-
πεξεργάζονται οι αρµόδιοι φορείς του ΙΤΣΑΚ,
των Πολυτεχνείων, του ΟΑΣΠ, και του ΤΕΕ και θα
παρέχουν στις σύγχρονες κατασκευές υψηλό ε-
πίπεδο αντισεισµικής ασφάλειας. 
Ο ΕΑΚ 2000, ο ΕΚΩΣ 2000, ο Νέος Χάρτης Σει-

σµικής Επικινδυνότητας µπορούν να αποτελέ-
σουν τον κύριο κορµό αυτού του κανονιστικού
πλαισίου.

2ος  Άξονας

Η αναβάθµιση υφισταµένων κατασκευών που
σχεδιάστηκαν µε παλιούς κανονισµούς θα επι-
τευχθεί µε τη θεσµοθέτηση και µελλοντική εξέ-
λιξη κανονιστικού πλαισίου για επεµβάσεις σε υ-
φιστάµενες κατασκευές (ΚΑΝ.ΕΠΕ.).
Ενσωµάτωση σε κανονιστικό πλαίσιο των σε-

ναρίων σεισµικής διακινδύνευσης (επικινδυνότη-
τας - τρωτότητας κατασκευών) για όλες τις µεγά-
λες πόλεις της χώρας. Ενσωµάτωση των πορι-
σµάτων των σεναρίων σε τοπικά σχέδια «Ξενο-
κράτης».

3ος  Άξονας

• Ο προσεισµικός έλεγχος (ταχύς οπτικός έ-
λεγχος) των κατασκευών αποτελεί το πρώτο
στάδιο στη διαδικασία που καταλήγει στην ενί-
σχυση των υφισταµένων κατασκευών. Το πιλοτικό
πρόγραµµα που ξεκίνησε στα πλαίσια του ΕΠΑ-
ΝΤΥΚ πρέπει να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί
άµεσα.

• Τα µεγάλα κτίρια συνάθροισης κοινού πρέπει
να αποτελέσουν αντικείµενο ενός ξεχωριστού
προγράµµατος που θα ξεκινήσει άµεσα. Ταχύς ο-
πτικός προσεισµικός έλεγχος για ελεγχόµενο α-
ριθµό σηµαντικών κατασκευών, και όπου απαιτεί-
ται, δευτεροβάθµιος αναλυτικός προσεισµικός έ-
λεγχος µε τη βοήθεια αναλυτικών και πειραµατι-
κών µεθόδων. Προτάσεις για άρση επικινδυνοτή-
των και ανεπαρκειών, καθώς και µελέτες για µι-
κρής κλίµακας επεµβάσεις, µε στόχο την αντισει-
σµική θωράκιση.

• Επιλεγµένη ενοργάνωση τυπικών κτιρίων,
κατασκευών σε περιοχές µε τη µέγιστη αναµενό-
µενη τρωτότητα.

• Σχέδιο ελέγχου σηµαντικών γεφυρών και
σηράγγων των µεγάλων οδικών δικτύων και των
λοιπών δικτύων µεταφοράς.

4ος  Άξονας

Η συνεχής ενηµέρωση και εκπαίδευση του
πληθυσµού προκειµένου να αποκτήσει αντισει-
σµική συνείδηση και ψυχολογική προετοιµασία
για αντιµετώπιση καταστροφών από σεισµούς
πρέπει να είναι συνεχής και προγραµµατισµένη
µε µαθήµατα πρώτων βοηθειών, ασκήσεις συνα-

∆έκα βασικοί άξονες - θέσεις για 
µια εθνική αντισεισµική πολιτική
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κών σχεδίων έκτακτης ανάγκης για σεισµό από
τους αρµόδιους φορείς της πολιτικής προστα-
σίας, που θα πρέπει να ενσωµατώνουν την ε-
µπειρία από σεισµούς του πρόσφατου παρελθό-
ντος. 

• Πέρα από τις οργανωτικές ικανότητες των
εµπλεκοµένων στα σχέδια ετοιµότητας, είναι
προφανής η σηµασία της ύπαρξης και κινητοποί-
ησης, όταν θα παραστεί ανάγκη, ατόµων µε ειδι-
κές εµπειρίες από σεισµικές καταστροφές. 

• Ο άξονας της τεχνικής οργάνωσης αποτε-
λεί ένα δύσκολο τοµέα ουσιαστικής προετοιµα-
σίας. Απαιτείται τεχνική επάρκεια σε εξοπλισµό,
µηχανήµατα, οργάνωση χώρων καταυλισµών
σύµφωνα µε τα τοπικά σχέδια έκτακτης ανάγκης.
Ακόµη ο άξονας οργάνωσης των καταυλισµών
και η εκτίµηση του αριθµού των ατόµων που θα
δεχτούν χρειάζεται ουσιαστική προετοιµασία και
δέσµευση αντιστοίχων κονδυλίων.

6ος  Άξονας

Η δηµιουργία αποτελεσµατικών µηχανισµών
επέµβασης θα επιτευχθεί µε στελέχωση και
στήριξη και συνεχή εκπαίδευση των ειδικών ο-
µάδων διάσωσης (ΕΜΑΚ κλπ.).
Για την επιτυχή εφαρµογή των παραπάνω µέ-

τρων είναι απαραίτητη η ύπαρξη καταλλήλων ε-
νεργειών υποστήριξης και υλοποίησης.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
• Συστηµατικός έλεγχος για την εφαρµογή ό-

λων των προβλεποµένων από τα τοπικά σχέδια
έκτακτης ανάγκης. • Ασκήσεις ετοιµότητας, προ-
φύλαξης και εκκένωσης επικινδύνων κτιρίων. •
Μεταφορά κονδυλίων για ταχεία εκπαίδευση ε-
πιστηµονικού και τεχνικού προσωπικού.

7ος  Άξονας

Η επαρκής στελέχωση των αρµοδίων φορέων
µε εξειδικευµένο προσωπικό και η συνεχής ανα-
βάθµιση και εκπαίδευσή του θα δώσει τη δυνα-
τότητα να καθοριστεί και εφαρµοστεί:

• εσωτερική διαδικασία και κατάλογος ενερ-
γειών για ετοιµότητα συγκεκριµένων οργανι-
σµών: ΟΤΕ, ∆ΕΗ, Ύδρευση, Αποχέτευση, ΟΣΕ, ΕΛ-
ΠΕ, Αερολιµένας, Φυσικό Αέριο, ΟΑΣΠ, ΙΤΣΑΚ,
ΤΕΕ, ΥΑΣ, ΥΑΣΒΕ κ.ο.κ.

• Συµµετοχή του εξειδικευµένου προσωπικού
σε επιτελικές επιτροπές του σχεδίου «Ξενοκρά-
της». Τακτικές συναντήσεις για ανταλλαγή χρή-
σιµων πληροφοριών µεταξύ διαφόρων οργανι-
σµών. 

8ος  Άξονας  

Είναι αναγκαία η ενίσχυση της εφαρµοσµένης
έρευνας και τεχνολογίας σε θέµατα αντισεισµι-
κού σχεδιασµού και προστασίας. Ενδεικτικά ανα-
φέρονται τοµείς εφαρµοσµένης έρευνας για την
επόµενη πενταετία:
Σεισµολογικά θέµατα
• Συστηµατική ενίσχυση του εθνικού δικτύου

γερµού, δηµόσιες διαλέξεις, χρήση των
ΜΜΕ, σε σχολεία κτλ. και όχι περιστασιακά
µετά από κάποια σεισµική έξαρση.
Η συνεχής ενηµέρωση των µαθητών σε

θέµατα αντισεισµικής προστασίας µε ταυ-
τόχρονη παραγωγή πρωτότυπου ενηµε-
ρωτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική
µορφή πρέπει να αποτελέσει προτεραιό-
τητα. 

5ος  Άξονας

Η εξασφάλιση ετοιµότητας του κρατικού
µηχανισµού αποτελεί ύψιστη αναγκαιότητα
και µπορεί να επιτευχθεί µε τη στήριξη και
ενίσχυση σε κάθε Νοµαρχία των µηχανι-

σµών και υποδοµών του τοπικού σχεδίου «Ξενο-
κράτης». Επίσης, η δηµιουργία οµάδων εθελο-
ντών σε κάθε δήµο της χώρας που θα στηρίζουν
τον άξονα θα συµβάλει σηµαντικά.

• Οι επιστηµονικές πληροφορίες πρέπει να δί-
νονται από τους επιστήµονες στους αρµόδιους
υπεύθυνους εκπροσώπους της πολιτείας για ε-
νηµέρωση. Στη διακριτική ευχέρεια των αρµο-
δίων φορέων είναι να κινητοποιήσουν τους ε-
µπλεκόµενους οργανισµούς της συντεταγµένης
πολιτείας, καθώς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση α-
νάλογα µε την αναµενόµενη έκταση των κατα-
στροφών.
Ο άξονας της τεχνικής οργάνωσης αποτελεί

ένα δύσκολο τοµέα ουσιαστικής προετοιµασίας.
Τα οργανωτικά / διοικητικά µέτρα που θα πρέ-

πει να λαµβάνονται είναι:
• Αναθεωρήσεις - επικαιροποιήσεις των τοπι-

53

επ
ω
νύ

µω
ς

ΤΕΕ 2401 (24/7/06)

επιταχυνσιογράφων τόσο στο έδαφος, όσο και
σε γεωτρήσεις και κατασκευές.

• Βελτίωση της γνώσης για πιθανά ενεργά
ρήγµατα -τα οποία θα φέρουν υψηλό βαθµό συ-
σχέτισης µε προβλεπόµενο σεισµό- στον ελλαδι-
κό χώρο.

• Προσοµοίωση της ισχυρής σεισµικής κίνη-
σης σε πλέγµα θέσεων µέσα σε µεγάλα πολεο-
δοµικά συγκροτήµατα µε διαφορετικές εδαφικές
συνθήκες, βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, κατα-
σκευές σπουδαιότητας, κτλ. µε βάση τα πιθανά
σεισµικά ρήγµατα 
Θέµατα Αντισεισµικών Κατασκευών
• Ταχύς οπτικός προσεισµικός έλεγχος για ε-

λεγχόµενο αριθµό σηµαντικών κατασκευών, και
όπου απαιτείται, δευτεροβάθµιος αναλυτικός
προσεισµικός έλεγχος µε τη βοήθεια αναλυτι-
κών και πειραµατικών µεθόδων. Προτάσεις για
άρση επικινδυνοτήτων και ανεπαρκειών, καθώς
και µελέτες για µικρής κλίµακας επεµβάσεις, µε
στόχο την αντισεισµική θωράκιση. 

• Οι παραπάνω έλεγχοι µπορούν να γίνουν σε
µικρότερες σε έκταση περιοχές µε βάση τις επι-
στηµονικά εµπεριστατωµένες µελέτες τρωτότη-
τας µεγάλων πολεοδοµικών συγκροτηµάτων. 

• Επιλεγµένη ενοργάνωση τυπικών κτιρίων,
κατασκευών σε περιοχές µε τη µέγιστη αναµενό-
µενη τρωτότητα.

9ος  Άξονας

Με βάση το κείµενο των συστάσεων για τη σύ-
νταξη µικροζωνικών µελετών που έγινε µε την
καθοδήγηση του ΟΑΣΠ το 1998, θα πρέπει να
προχωρήσουν οι µικροζωνικές µελέτες σε κάθε
µεγάλη πόλη και να ενσωµατωθούν στους σύγ-
χρονους αντισεισµικούς κανονισµούς. Υπάρχει το
ΦΕΚ723Β/15-07-1998 µε τίτλο: «Προδιαγραφές για
την εκπόνηση µελετών γεωλογικής καταλληλό-
τητας στις προς πολεοδόµηση περιοχές».
Οι εν λόγω γεωλογικές µελέτες έχουν ως

σκοπό τον καθορισµό της γεωλογικής καταλλη-
λότητας περιοχών στις οποίες εκπονείται πολεο-
δοµική µελέτη για τη διασφάλιση του δοµηµένου
περιβάλλοντος από φυσικούς κινδύνους ή κινδύ-
νους προερχόµενους από ανθρώπινες επεµβά-
σεις και δραστηριότητες.

10ος  Άξονας

• Η εφαρµογή προγραµµάτων διασφάλισης
ποιότητας σε όλα τα δοµικά υλικά και ιδιαίτερα
σε αυτά που αφορούν την ασφάλεια των κατα-
σκευών θα συµβάλουν καθοριστικά στην αντισει-
σµική θωράκιση του δοµηµένου περιβάλλοντος.

• Η θεσµοθέτηση του µητρώου κατασκευα-
στών Ιδιωτικών Έργων  και η πιστοποίηση των
τεχνιτών και επαγγελµατιών που ασχολούνται
µε την κατασκευή της οικοδοµής θα περιορίσουν
σηµαντικά τις αστοχίες και την επικινδυνότητα
των κατασκευών.


