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Αντισεισμικός Κανονισμός του 1959- Ορισμός
Σεισμικής επικινδυνότητας

- Περιελάμβανε πίνακες με τις ονομασίες συγκεκριμένων πόλεων/κοινοτήτων της
Ελλάδος που αντιστοιχούσαν στην κατηγοριοποίησή τους ως προς την σεισμική
επικινδυνότητα (Σεισμικές Ζώνες). Αυτή στην συνέχεια συνδέονταν με το
μέγεθος της επιτάχυνσης ώστε να προκύψουν τα σχετικά σεισμικά φορτία για τον
αντισεισμικό σχεδιασμό των τεχνικών έργων.
- Ο χωρικός προσδιορισμός ήταν μάλλον ελλιπής. Περιλάμβανε πολλές
τοποθεσίες τις Πελοποννήσου και τις Στερεάς Ελλάδος συνδέοντάς τις περιοχές
αυτές με διάφορα σεισμικά γεγονότα που είχαν επισυμβεί τα τελευταία 130
χρόνια. Δηλαδή, δεν περιλάμβανε σε βάθος μελέτη της ιστορικής σεισμικότητας
όπως έγινε με την σχετική μελέτη του ομότιμου καθηγητή του Α.Π.Θ. κου.
Βασίλειου Παπαζάχου.
- Επιπρόσθετα, ο προσδιορισμός αυτός βασιζόταν σε μακροσκοπικές παρατηρήσεις
των ζημιών σε κατασκευές με μεγάλη ανομοιογένεια και όχι σε ενόργανες
καταγραφές σεισμολογικών οργάνων για τον προσδιορισμών αντικειμενικών
μεγεθών της σεισμικής έντασης (Κλίμακα Ρίχτερ).
- Τέλος, δεν υπήρχε σύνδεση με ενόργανες καταγραφές της εδαφικής επιτάχυνσης
ως προς την μέγιστη τιμή της και φυσικά καθόλου συσχέτιση με το συχνοτικό
περιεχόμενο της σεισμικής εδαφικής διέγερσης.
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Καταγραφές ισχυρής σεισμικής εδαφικής κίνησης
• Η ισχυρή σεισμική κίνηση του σεισμού της Θεσσαλονίκης το 1978 καταγράφηκε
από έναν αναλογικό επιταχυνσιογράφο εγκατεστημένο στο ιστορικό κέντρο της
πόλης της Θεσσαλονίκης (Ξενοδοχείο City).
• To όργανο αυτό είχε εγκατασταθεί από τον τώρα ομότιμο καθηγητή του

τμήματος των Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π κο. Παναγιώτη Καρύδη.

Ήταν η πρώτη σημαντική καταγραφή εδαφικής επιτάχυνσης στον Ελληνικό χώρο
που μπορούσε να συσχετισθεί με τις βλάβες σε παλιές και σύγχρονες κατασκευές
ενός μεγάλου αστικού κέντρου, όπως η Θεσσαλονίκη.

• Οι καταγραφές της ισχυρής σεισμικής εδαφικής επιτάχυνσης του κυρίως
σεισμού της Θεσσαλονίκης τον Ιούνιο του 1978 (καταγραφή ξενοδοχείο
City, Θεσσαλονίκη)
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Ίδρυση του ΙΤΣΑΚ
28 Ιουλίου 1978

Πρόεδρος της Κυβέρνησης,
Κωνσταντίνος Καραμανλής
Υπουργός Δημοσίων Έργων
Νικόλαος Ζαρντινίδης
Σύμβουλοι οι καθηγητές του Α.Π.Θ.
Γ. Νιτσιώτας, Δ. Βαλαλάς, Γ. Πενέλης,
Β. Παπαζάχος

Πανελλαδικό δίκτυο επιταχυνσιογράφων ΙΤΣΑΚ Δ/ντης
1981-1986 Ομ. Σ. Αναγνωστοπουλος, Ομ. Καθηγητής Π.Πατρών
Πρόεδρος Δ.Σ. Β. Παπαζαχος Ομ. Καθηγητής Α.Π.Θ.
H προμήθεια των
πρώτων οργάνων
έγινε το 1980 και
συνεχίσθηκε με
πύκνωση και
αναβάθμιση του
δικτύου.
2007-2008 Πύκνωση
του δικτύου στην
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας.
2008-2009
Δημιουργία του
Εθνικού Δικτύου
Επιταχυνσιογράφων.

Το ΙΤΣΑΚ υποστηρίχθηκε έμμεσα τόσο κατά την ίδρυσή του όσο και
διαχρονικά σε σημαντικό βαθμό από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.

Στην διοίκηση του Ινστιτούτου συμμετείχαν αμισθί από την ίδρυσή του και για πολλές
δεκαετίες καθιερωμένοι επιστήμονες του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου στους τομείς
της Σεισμολογίας, Τεχνικής Σεισμολογίας, Εδαφοδυναμικής και Αντισεισμικών
Κατασκευών. Ενδεικτικά αναφέρονται οι διατελέσαντες Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΣΑΚ.
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Σεισμικές Ζώνες και αυξημένα επίπεδα εδαφικής
επιτάχυνσης σχεδιασμού στον ΝΕΑΚ
Μέσα από την μελέτη αυτών των καταγραφών της ισχυρής εδαφικής κίνησης σε
συνδυασμό με τις τιμές των αντίστοιχων σεισμολογικών παραμέτρων από το
Πανελλαδικό σεισμολογικό δίκτυο της παρακολούθησης της σεισμικής
επικινδυνότητας του Ελληνικού χώρου έγινε δυνατή η επιβεβαίωση εμπειρικών
σχέσεων της κατανομής, διάδοσης και εξασθένησης της ισχυρής εδαφικής κίνησης
στον Ελληνικό χώρο με όρους πιθανών μέγιστων της εδαφικής σεισμικής
επιτάχυνσης με τελική κατάληξη τις σεισμικές ζώνες του Ελληνικού Αντισεισμικού
Κανονισμού
Ζώνη Ι 0.16g
Ζώνη IΙ 0.24g
Ζώνη ΙII 0.36g
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Ταυτόχρονα ορισμός
φάσματος σχεδιασμού
με την εισαγωγή της
επιρροής του εδάφους,
του τύπου της
θεμελίωσης της
σπουδαιότητας του
δομήματος, κλπ.
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Ποσοτικοποίηση της σεισμικής τρωτότητας των τεχνικών έργων
στον Ελληνικό χώρο που μπορούν να κατηγοριοποιηθούν αναφορικά
με την χρήση τους ή με τον χρόνο σχεδιασμού και κατασκευής τους.

Αποτελεί κύριο αντικείμενο του των σπουδών του
Πολιτικού Μηχανικού που ενισχύθηκε σημαντικά
μετά τον σεισμό της Θεσσαλονίκης του 1978.
Η σεισμική διέγερση της Θεσσαλονίκης του 1978
αποκάλυψε και εδώ την μη ρεαλιστική προσέγγιση
της τρωτότητας των κατασκευών που είχαν
μελετηθεί και σχεδιαστεί πριν το 1959 ή με βάση
τον αντισεισμικό κανονισμό του 1959 καθώς και τις
αντίστοιχες γνώσεις που περιλαμβάνονταν τότε
στις προπτυχιακές σπουδές αναφορικά με την
δυναμική / σεισμική απόκριση των κατασκευών
Πολιτικού Μηχανικού και των υλικών και δομικών
στοιχείων που τις συνθέτουν.
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Τα ερείπια του
πολυώροφου
δομήματος στην
Πλατεία
Ιπποδρομίου
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Ποσοτικοποίηση της σεισμικής τρωτότητας - Βασικές αδυναμίες του
σχεδιασμού πριν από τον ΝΕΑΚ2000.

Πέραν από την υποεκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας και των αντίστοιχων σεισμικών
φορτίων που προαναφέρθηκε κύριες συνιστώσες που μπορούν να αναφερθούν για την μη
ρεαλιστική θεώρηση και εκτίμηση της σεισμικής τρωτότητας ενός δομήματος είναι και οι
ακόλουθες.
- Αγνοούνταν στον σχεδιασμό η δυναμική φύση του φαινομένου σεισμική διέγερση σεισμική
απόκριση.
- Αγνοούνταν η με σαφή τρόπο επίδραση του εδάφους θεμελίωσης και του τρόπου
θεμελίωσης.
- Αγνοούνταν η με σαφή τρόπο σύνθεση του δομικού συστήματος για την παραλαβή και
μεταφορά των σεισμικών φορτίων από τις θέσεις γέννησής τους στην θεμελίωση και στο
υποκείμενο έδαφος.
- Αγνοούνταν κατά τον σχεδιασμό η καθοριστική αλλαγή της σεισμικής απόκρισης επί το
χείρον από την ύπαρξη εύκαμπτου ορόφου στο ισόγειο πολυώροφων δομημάτων για θέσεις
στάθμευσης μαζί με τις καλοκτισμένες τοιχοπληρώσεις στους υπερκείμενους ορόφους.
- Αγνοούνταν η δυσμενής σεισμική συμπεριφορά εύστρεπτων δομημάτων με εκκεντρότητες
στην κατανομή της μάζας η της δυσκαμψίας σε κάτοψη και καθ’ ύψος.
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Ποσοτικοποίηση της σεισμικής τρωτότητας - Βασικές αδυναμίες του
σχεδιασμού πριν από τον ΝΕΑΚ 2000.
- Αγνοούνταν κατά την κατασκευή η καθοριστική αλλαγή στις απαιτήσεις των στύλων από
την μετατροπή τους σε κοντά υποστυλώματα και πάλι λόγω της προσθήκης μη φερόντων
στοιχείων (τοιχοπληρώσεις).
- Ο σχεδιασμός υπέθετε την ελαστική απόκριση του δομήματος και αγνοούνταν η πιθανή
ανάπτυξη πλαστικοποιήσεων και αστοχιών σε συγκεκριμένες περιοχές των επί-μέρους
δομικών στοιχείων. Προφανώς αγνοούνταν στην συνέχεια η θεώρηση της επέκτασης τέτοιων
πλαστικοποιήσεων/αστοχιών στο συνολικό δομικό σύστημα ώστε να συνδεθεί μια τέτοια
απευκταία επέκταση με τον κίνδυνο μερικών ή ολικών καταρρεύσεων πολυώροφων
σχηματισμών.
- Αγνοούνταν ο σαφής σχεδιασμός για πλάστιμη συμπεριφορά των δομικών στοιχείων
αυτών καθ’ εαυτών και των συνδέσεών τους στον χώρο.
Υπήρχε διαδεδομένη χρήση υλικών σχετικά χαμηλών αντοχών όπως λείος χάλυβας (STI) και
οπλισμένο σκυρόδεμα (Β160 ή χαμηλότερης αντοχής). Η χρήση επιτρεπόμενων τάσεων με
σχετικά μεγάλες τιμές των συντελεστών ασφάλειας δεν εξισορροπούνταν από τις συνθήκες
παραγωγής και εφαρμογής των υλικών στο εργοτάξιο ούτε από τις προδιαγραφές ελέγχου
ποιότητας. Σημαντικό ανεπιθύμητο ρόλο σε αρκετές περιπτώσεις έπαιξε ο λείος χάλυβας με
την μικρή συνάφεια με το σκυρόδεμα σε συνδυασμό με σχετικά μικρά μήκη αγκύρωσης και
την ανακυκλιζόμενη φύση της σεισμικής καταπόνησης.
- Σε πολλές περιπτώσεις οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες τόσο στο στάδιο του σχεδιασμού
όσο και στο στάδιο της κατασκευής. Έλλειψη συνθηκών περίσφυξης.
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Ποσοτικοποίηση της σεισμικής τρωτότητας
Στις περιπτώσεις των καταρρεύσεων πολυώροφων δομημάτων που σημειώθηκαν τα
τελευταία 40 χρόνια στον Ελληνικό χώρο συνυπήρχαν συνήθως περισσότερες της
μια των ανωτέρω βασικών αδυναμιών σχεδιασμού που αναφέρθηκαν με
ταυτόχρονη υποεκτίμηση των σεισμικών φορτίων (υποεκτίμηση της σεισμικής
επικινδυνότητας που επίσης αναφέρθηκε).
Το φωτογραφικό υλικό που παρατίθεται περιλαμβάνεται στην δημοσιευμένη εργασία:
G.C. Manos “Consequences on the Urban Environment in Greece Related to the Recent
Intense Earthquake Activity”, Dec. 2011, Volume 5, No. 12 (Serial No. 49), pp. 1065–1090
Journal of Civil Engineering and Architecture, ISSN 1934-7359, USA

Θεσσαλονίκη 1978
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Ποσοτικοποίηση της σεισμικής τρωτότητας – Λουτράκι 1981

Ποσοτικοποίηση της σεισμικής τρωτότητας – Καλαμάτα 1986

Figure 5b. Damaged “soft story”

Figure 5a. Damaged “soft story” in Workers Building
(Kalamata)
Figure 5c. Damaged “soft story”
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Ποσοτικοποίηση της σεισμικής τρωτότητας – Πύργος 1993

Ποσοτικοποίηση της σεισμικής τρωτότητας – Κοζάνη 1995
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Ποσοτικοποίηση της σεισμικής τρωτότητας – Αίγιο 1995
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Ποσοτικοποίηση της σεισμικής τρωτότητας – Αθήνα 1999
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Ποσοτικοποίηση της σεισμικής τρωτότητας – Συνεισφορά του τμήματος
Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.
- Συμμετοχή εξειδικευμένων συναδέλφων του Α.Π.Θ. σε όλες τις περιπτώσεις σεισμικών
καταστροφών ανιδιοτελώς τα τελευταία 40χρόνια είτε ως ερευνητές είτε ως σύμβουλοι
της πολιτείας σε διάφορα επίπεδα.
-Συμμετοχή στις ομάδες εργασίας για την την τροποποίηση του Ελληνικού Αντισεισμικού
Κανονισμού. Αρχικά το 1984 με την αναθεώρηση του Αντισεισμικού Κανονισμού του 1959
στην συνέχεια το 1994 με την έναρξη της εφαρμογής του Νέου Ελληνικού Αντισεισμικού
Κανονισμού (Ν.Ε.Α.Κ.) που υιοθέτησε όλες τις σύγχρονες έννοιες και αρχές σχεδιασμού σε
Παγκόσμιο επίπεδο καθώς συμπεριέλαβε όλα τα νέα δεδομένα της ποσοτικοποίησης της
σεισμικής επικινδυνότητας που συνοπτικά περιγράφηκαν προηγουμένως.
-Ταυτόχρονα για τον σχεδιασμό κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος που αποτελούν και
τον κύριο όγκο τον κύριο τρόπο κατασκευής δομημάτων στον Ελληνικό χώρο συμμετοχή στις
ομάδες εργασίας για την σύνταξη του νέου Ελληνικός Κανονισμός Κατασκευών
Οπλισμένου Σκυροδέματος (Ε.Κ.Ο.Σ. 2000) συμπεριλαμβάνει και αυτός όλες τις σύγχρονες
έννοιες και αρχές σχεδιασμού σε Παγκόσμιο επίπεδο.
-Πέραν των τροποποιήσεων των σχετικών Ελληνικών Κανονισμών έχουμε στην ίδια περίοδο,
με συμμετοχή και συναδέλφων από το Α.Π.Θ., την διαμόρφωση και έκδοση των
Ευρωπαϊκών Κανονισμών (EuroCodes) που αναφέρονται στις σχετικές διατάξεις τους σε
αντίστοιχα θέματα αναφορικά με την κανονιστική ποσοτικοποίηση της σεισμικής
επικινδυνότητας καθώς και με τον σχεδιασμό αντισεισμικών κατασκευών που αφορούν την
Paper ID: XXXXX
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Συνεισφορά στην εκπαίδευση και στην έρευνα
Θα περιορισθώ εδώ να καλύψω κατά το δυνατόν την συνεισφορά του Τομέα
Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών (ΤΕΤΚ) του τμήματος των
Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. όπου θήτευσα για 40 χρόνια και οι
δραστηριότητες του οποίου μου είναι γνωστές.
- Ενώ πριν από το 1981 η έρευνα στα ως άνω αντικείμενα θα πρέπει να
θεωρηθεί ως επί το πλείστον μάλλον βασική με θεωρητικό προσανατολισμό
από το 1981 κα μετά η αντίστοιχη έρευνα σταδιακά αποκτά εφαρμοσμένο
χαρακτήρα.
- Σε αυτό αφενός συνέβαλαν τα ερωτήματα που τέθηκαν από τις πραγματικές
εμπειρίες των βλαβών του δομικού ιστού στον Ελληνικό χώρο με απαρχή τον
σεισμό της Θεσσαλονίκης του 1978 στην συνέχεια από τις αλλεπάλληλες
ισχυρές σεισμικές διεγέρσεις αφετέρου η σύνταξη και η εφαρμογή στον
Ελληνικό χώρο του νέου κανονιστικού πλαισίου που προαναφέρθηκε (ΝΕΑΚ,
ΕΚΟΣ, ΚΑΝΕΠΕ).
- Η ερευνητική / εκπαιδευτική δραστηριότητα του Τομέα Επιστήμης και
Τεχνολογίας των Κατασκευών (ΤΕΤΚ) οριοθετήθηκε μετά το 1981 από
ερευνητικές / εκπαιδευτικές ομάδες υπό την σκέπη των ακόλουθων
εργαστηρίων με τις ονομασίες που έχουν σήμερα.
Paper ID: XXXXX
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Όνομα Εργαστηρίου

Μέλη ΔΕΠ

Ομότιμοι καθηγητές

Στατικής και Δυναμικής των
Κατασκευών
Δ/ντης: Αθανατοπούλου - Κυριακού
Ασημίνα

Μανώλης Γεώργιος,
Στεφάνου Γεώργιος
Κωστινάκης Κων/τίνος,
Λαζαρίδης Παν.
Μακάριος Τριαντάφυλλος

Nιτσιώτας Γεώργιος, Αναστασιάδης
Κυριάκος, Ταλασλίδης Δημοσθένης,
Αβραμίδης Ιωάννης
Μητσοπούλου-Παπάζογλου Ευθυμία
Δουδούμης Ιωάννης

Μεταλλικών Kατασκευών
Δ/ντης: Κολτσάκης Ευθύμιος

Ευθυμίου Ευάγγελος
Μπίσμπος Χρήστος

Μολιώτης Παν. Παναγιωτόπουλος Παν
Θωμόπουλος Κίμωνας, Μπανιωτόπουλος
Χαράλαμπος, Αβδελάς Ααρών-Άρης

Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος
και Φέρουσας Τοιχοποιίας
Δ/ντης Τσώνος Αλέξανδρος - Δημήτριος

Θερμού Γεωργία
Κάππος Ανδρέας
Παπανικολάου Βασίλης

Πενέλης Γεώργιος, Ιωάννης Τέγος
Κοσμάς-Αθανάσιος Στυλιανίδης.
Χρήστος Ιγνατάκης
Ζαράρης Πρόδρομος
Σιμόπουλος Aχιλλεύς, Σπυρόπουλος Παν.

Πειραματικής Aντοχής Yλικών και
Κατασκευών
Δ/ντης: Μανώλης Γεώργιος

Κατάκαλος Κωνσταντίνος
Σέξτος Αναστάσιος

Νιτσιώτας Γεώργιος
Λιάνης Γεώργιος
Μάνος Γεώργιος

Συνεισφορά στην εκπαίδευση και στην έρευνα του Τομέα Επιστήμης και
Τεχνολογίας των Κατασκευών (ΤΕΤΚ) του τμήματος των Πολιτικών Μηχανικών
του Α.Π.Θ. Άνω του 50% των μελών ΔΕΠ του ΤΕΤΚ έχουν ερευνητική /
εκπαιδευτική δραστηριότητα που έχει σχέση με την δυναμική/σεισμική
συμπεριφορά υλικών, δομικών στοιχείων και δομικών συστημάτων.

Συνεισφορά στην εκπαίδευση και στην έρευνα του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των
Κατασκευών (ΤΕΤΚ) του τμήματος των Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.

Αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών - Προπτυχιακές Σπουδές.

Σημειώνονται κατωτέρω τα κύρια γνωστικά αντικείμενα του ΤΕΤΚ που έχουν σχέση με την
δυναμική/σεισμική συμπεριφορά υλικών, δομικών στοιχείων και δομικών συστημάτων.

Στατική και δυναμική των κατασκευών. • Κατασκευές σκυροδέματος. •
Μεταλλικές κατασκευές. • Σεισμική μηχανική και αντισεισμική τεχνολογία. •
Αριθμητικές μέθοδοι ανάλυσης των κατασκευών. • Αντοχή υλικών και δομικών
στοιχείων. • Πειραματική μηχανική. Αντισεισμική τεχνολογία και παθολογία
κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. • Γεφυροποιία. • Προεντεταμένο
σκυρόδεμα. • Διαχείριση σεισμικού κινδύνου. • Σύγχρονες τεχνολογίες
αντισεισμικής προστασίας (Ενεργητικά και παθητικά συστήματα). •
Ελαστοπλαστικός σχεδιασμός κατασκευών.

Τα τελευταία 40 χρόνια σε ένα μεγάλο αριθμό διπλωματούχων Πολιτικών
Μηχανικών του Α.Π.Θ. που επέλεξαν τον τομέα ΤΕΤΚ μεταφέρθηκε η νέα γνώση η
σχετική με την δυναμική/σεισμική συμπεριφορά υλικών, δομικών στοιχείων και
δομικών συστημάτων καθώς και μετά το 1995 όλο το νέο κανονιστικό υπόβαθρο
για τον σχεδιασμό των αντισεισμικό σχεδιασμό κατασκευών πολιτικού
μηχανικού. Ένας προσεγγιστικός υπολογισμός των αποφοίτων τα τελευταία 40
χρόνια με επιλογή των Τομέα ΤΕΤΚ ανέρχεται σε περίπου 2500.
Paper ID: XXXXX
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Μεταπτυχιακές Σπουδές Ειδίκευσης.
Συμμετέχουν άνευ αμοιβής ΔΕΠ του ΤΕΤΚ και του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής

Εγκαθίδρυση το 1999 στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ειδίκευσης με τίτλο «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων» που μετατράπηκε το 2017 σε
«Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων», (ΑΣΤΕ)

Paper ID: XXXXX
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Ενδεικτικοί Τίτλοι Μεταπτυχιακών Διπλωματικών εργασιών. Ο πλήρης
κατάλογος περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα του τμήματος και στον
σύνδεσμο: http://aste.civil.auth.gr/index
Από την θεματολογία μπορούμε να σημειώσουμε τον εφαρμοσμένο χαρακτήρα των
αντικειμένων.
Επιπρόσθετα, την προσπάθεια ερμηνείας, αξιολόγησης και βελτίωσης των αντισεισμικών
κανονισμών που προαναφέρθηκαν σε ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών τόσο δομημάτων /
θεμελιώσεων / εδαφικών σχηματισμών και μια ποικιλίας έργων που περιλαμβάνει
μεταξύ των άλλων πολυώροφα δομήματα, γέφυρες, φράγματα, σήραγγες, μνημεία,
διατηρητές κατασκευές.
Τα υλικά κατασκευής αναφέρονται σε κατασκευές από οπλισμένο ή προεντεταμένο
σκυρόδεμα, από άοπλη ή οπλισμένη τοιχοποιία, χαλύβδινες κατασκευές , κλπ.
Τέλος, αποτελούν αντικείμενο μελέτης συστήματα/διατάξεις/συσκευές ελέγχου και
μείωσης της σεισμικής απόκρισης μέσω ευφυούς εφαρμογής ενεργού ή παθητικής
σεισμικής μόνωσης σε συνδυασμό με συστήματα απόσβεσης καθώς και καινοτόμες
διατάξεις και υλικά.
Εδική μνεία πρέπει να γίνει στην διερεύνηση συστημάτων επισκευής ενίσχυσης δομικών
στοιχείων είτε με κλασσικές μεθόδους μανδυώσεων είτε με εναλλακτικές σύγχρονες
μεθόδους ινοπλισμένων πολυμερών.

Περίπου 300 απόφοιτοι τα τελευταία 18 χρόνια

Εφαρμοσμένη Έρευνα στο αντικείμενο της Σεισμικής Μηχανικής και των
Αντισεισμικών Κατασκευών

Στο γνωστικό αυτό πεδίο και σε πολλά επί μέρους αντικείμενα εκτελέσθηκαν το
τελευταία 40 χρόνια πολλές σχετικές διερευνήσεις σε επίπεδο διδακτορικών
διατριβών καθώς και ερευνητικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενα είτε από
Ελληνικούς φορείς είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί από αυτούς τους
διδάκτορες αποτελούν το νέο αίμα του τμήματος Πολ. Μηχανικών του Α.Π.Θ.
Επιπρόσθετα έχουν διακριθεί σε πανεπιστήμια του εξωτερικού καθώς και ως
στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων και υπηρεσιών του Δημοσίου μαζί με τους
υπόλοιπους απόφοιτους.
Σημειώνω μόνον ότι οι σχετικές διδακτορικές διατριβές ανέρχονται σε πολλές
δεκάδες ενώ τα ερευνητικά προγράμματα έφεραν πόρους στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο εκ μέρους του Τμήματος Πολ. Μηχανικών διαχρονικά αρκετές
δεκάδες εκατομμυρίων Ευρώ και σχετική εξειδικευμένη γνώση και τεχνολογία που
μεταφέρθηκε στους αποφοίτους.
Μαζί με την σεβαστή χρηματοδότηση από το Ταμείο Σύνταξης Μηχανικών
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) οι πόροι διατέθηκαν για την έρευνα και την
εκπαίδευση καθώς και και για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του τμήματος
Πολιτικών Μηχανικών τόσο σε επίπεδο δυνατοτήτων των υπολογιστικών εργαλείων
όσο και αναφορικά με τον εργαστηριακό εξοπλισμό. Ακολουθεί μια συνοπτική
ενδεικτική παρουσίαση.

Εφαρμοσμένη Έρευνα στο αντικείμενο της Σεισμικής
Μηχανικής και των Αντισεισμικών Κατασκευών
Εξειδικευμένα υπολογιστικά
εργαλεία σε επίπεδο
υπολογιστικό κέντρου και
λογισμικού
Ενδεικτικά αναφέρονται:
Δυναμικά συστήματα
Αριθμητικές προσομοιώσεις,
Διατάξεις του ΝΕΑΚ
Σεισμική Μόνωση

Εφαρμοσμένη Έρευνα στο αντικείμενο της Σεισμικής
Μηχανικής και των Αντισεισμικών Κατασκευών
Ενδεικτικά αναφέρονται:
Πειραματική διερεύνηση
δομικών στοιχείων και
συστημάτων σε σεισμικού
τύπου καταπονήσεις.

Vertical Load
50tn Δυναμικό

Αριθμ. Προσομοιώσεις με
ειδικά λογισμικά
Έλεγχος κανονιστικών
διατάξεων του ΝΕΑΚ, του
ΕΚΟΣ και του ΚΑΝΕΠΕ
Μελέτες τρωτότητας

Horizontal
Load 100tn

Πολυώροφα δομήματα

Δύναμικό

Test
Specimen

Εργαστήριο
Οπλισμένου
Σκυροδέματος και
Φέρουσας
Τοιχοποιίας του
τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών του
Α.Π.Θ.

Γέφυρες, μνημεία,
διατηρητέα

Εργαστηριακή διάταξη που περιλαμβάνει ισχυρό πλαίσιο και πάτωμα αντίδρασης για την
ταυτόχρονη επιβολή κατακόρυφου και ανακυκλιζόμενου οριζόντιου σεισμικού τύπου
φόρτισης. Πολύχρονη έρευνα στην ανακυκλιζόμενη συμπεριφορά τμημάτων τοιχωμάτων
πριν και μετά την επισκευή τους

Εφαρμοσμένη Έρευνα στο αντικείμενο της Σεισμικής
Μηχανικής και των Αντισεισμικών Κατασκευών
Εργαστήριο
Οπλισμένου
Σκυροδέματος και
Φέρουσας
Τοιχοποιίας του
τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών του
Α.Π.Θ.
Συμπεριφορά
τοιχωμάτων σε
σεισμικού τύπου
φορτίσεις
Cyclic Load Behavior of Low-Slenderness Reinforced Concrete Walls: Failure
Modes, Strength and Deformation Analysis, and Design Implications
by Thomas N. Salonikios, Andreas J. Kappos, Ioannis A. Tegos, and Georgios
G. Penelis Article in ACI Structural Journal · January 2000

Εφαρμοσμένη Έρευνα στο αντικείμενο της Σεισμικής
Μηχανικής και των Αντισεισμικών Κατασκευών
Εργαστήριο Οπλισμένου
Σκυροδέματος και
Φέρουσας Τοιχοποιίας του
τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών του Α.Π.Θ.
Συμπεριφορά
τοιχωμάτων σε
σεισμικού τύπου
φορτίσεις.
Επισκευή με
ινοπλισμένα
πολυμερή
Cyclic Tests on Seismically Damaged Reinforced Concrete Walls Strengthened Using FiberReinforced Polymer Reinforcement
by Konstantinos K. Antoniades, Thomas N. Salonikios, and Andreas J. Kappos,
Article in ACI Structural Journal · January 2003

Εφαρμοσμένη Έρευνα στο αντικείμενο της Σεισμικής
Μηχανικής και των Αντισεισμικών Κατασκευών

Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος και
Φέρουσας Τοιχοποιίας του τμήματος
Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.
Δ/ντος καθηγητής Α. Δ. Τσώνος
Μέλη ΔΕΠ: Θερμού Γ. , Κάππος Α.,
Παπανικολάου Β. .
Ομότιμοι καθηγητές: Σιμόπουλος A.,
Σπυρόπουλος Π. , Πενέλης Γ. , Ζαράρης Π.
Τέγος Ι., Ιγνατάκης Χ. , Στυλιανίδης Κ.Α.

Συμπεριφορά
κόμβων δοκών
στύλων σε
σεισμικού τύπου
φορτίσεις.
Επισκευή με
διάφορες
τεχνικές

Εργαστηριακή διάταξη για την πολύχρονη ερευνητική προσπάθεια στην συμπεριφορά κόμβων
δοκών υποστυλώματος από Οπλισμένο Σκυρόδεμα και μελέτη μεθόδων επισκευής/ενίσχυσης

Ο έλεγχος της
επιρροής των
τοιχοπληρώσεων
Διδακτορικές διατριβές
Κ. Στυλιανίδη
With masonry infills

Θ. Βαλιάση
Δ. Σαρηγιάννη
Μ. Γιασίν
Τ. Θαούμπτα
Β. Σούλη

Without masonry infills

Ισχυρό χαλύβδινο Πλαίσιο αντίδρασης
Πολλαπλά Δυναμικά Έμβολα μέχρι 25tn 0.1Hz – 50Hz

Ο έλεγχος άοπλων και οπλισμένων τοίχων που
υποβάλλονται σε σεισμικού τύπου φορτίσεις

Εφαρμοσμένη Έρευνα στο αντικείμενο της Σεισμικής
Μηχανικής και των Αντισεισμικών Κατασκευών
Εργαστηριακή διάταξη
για την επισκευή
δοκών με υφάσματα
ινοπλισμένων
πολυμερών και
ενίσχυσή τους σε
κάμψη και διάτμηση.
Εργαστηριακή διάταξη
για την επισκευή
δομημάτων με εύκαμπτο
ισόγειο μέσω της
προσθήκης
εμφατνωμάτων και
μανδυώσεων.

Εργαστήριο Πειραματικής Αντοχής
Υλικών και Κατασκευών του
τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του
Α.Π.Θ.
Δ/ντης καθηγητής
Γ. Μανώλης
Μέλη ΔΕΠ: Κατάκαλος Κ.
Σέξτος Αναστάσιος
Ομότιμοι καθηγητές:
Νιτσιώτας Γ.,
Λιάνης Γ., Μάνος Γ.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
Πειραματική διερεύνηση δομικών
στοιχείων και συστημάτων σε
σεισμικού τύπου καταπονήσεις.
Αριθμ. Προσομοιώσεις με ειδικά
λογισμικά
Έλεγχος κανονιστικών διατάξεων του
ΝΕΑΚ, του ΕΚΟΣ και του ΚΑΝΕΠΕ
Έλεγχος σεισμικών μονωτήρων,
αποσβεστήρων, ενισχύσεις ΙΟΠ
Πολυώροφα δομήματα
Γέφυρες, μνημεία, διατηρητέα

Διατμητική ενίσχυση δοκού οπλισμένου σκυροδέματος με
λωρίδες ινοπλισμένων πολυμερών

Εργαστήριο Πειραματικής Αντοχής
Υλικών και Κατασκευών του
τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του
Α.Π.Θ.

Εως 600tn Στατική
φόρτιση

Η συμπεριφορά στύλων επισκευασμένων
με ινοιπλισμένα πολυμερή
Εργαστήριο Πειραματικής Αντοχής Υλικών και Κατασκευών του τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών του Α.Π.Θ.

Εως 600tn Στατική φόρτιση

Glass
FRP

Carbon
FRP

Κόμβος χαλύβδινης δοκού με στύλο που
υποβάλλεται σε σεισμικού τύπου φόρτιση
Έως 200tn
Δυναμικό
Έμβολο

Εργαστήριο Πειραματικής Αντοχής Υλικών και Κατασκευών
του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.

Δημιουργία πλαστικής άρθρωσης

Εφαρμοσμένη Έρευνα στο αντικείμενο της Σεισμικής
Μηχανικής και των Αντισεισμικών Κατασκευών
Εργαστήριο Πειραματικής Αντοχής
Υλικών και Κατασκευών του
τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του
Α.Π.Θ.

Εργαστηριακή διάταξη που
περιλαμβάνει ισχυρό πλαίσιο
και πάτωμα αντίδρασης για την
ταυτόχρονη επιβολή
κατακόρυφου και
ανακυκλιζόμενου οριζόντιου
σεισμικού τύπου φόρτισης έως
200tn. Πολύχρονη έρευνα στην
ανακυκλιζόμενη συμπεριφορά
τμημάτων τοιχωμάτων πριν και
μετά την επισκευή τους
H πρωτότυπη συσκευή ανάρτησης του στεγάστρου του Κέντρου
Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος υφίσταται σειρά δοκιμών σε
πραγματικού επιπέδου φορτίσεις στο εργαστήριο

Έλεγχος λίθινων τοίχων σε πρωτότυπο μέγεθος
Εικόνα βλαβών
Έως 200tn Δυναμικό έμβολο

Εργαστήριο Πειραματικής Αντοχής
Υλικών και Κατασκευών του
τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του
Α.Π.Θ.

Αριθμητική προσομοίωση

Εφαρμοσμένη Έρευνα στο αντικείμενο της Σεισμικής
Μηχανικής και των Αντισεισμικών Κατασκευών
Εργαστήριο Πειραματικής Αντοχής
Υλικών και Κατασκευών του
τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του
Α.Π.Θ.

Εργαστηριακή διάταξη για την «Διερεύνηση
της επιρροής των συνδέσμων στη
συμπεριφορά αρχαίων μνημείων της
κλασικής, ελληνιστικής και Ρωμαϊκής
περιόδου σε περίπτωση σεισμού και
προτάσεις μεθοδολογιών αποκατάστασής
τους», με την υποστήριξη του ΟΑΣΠ 20022004.

H πρώτη σεισμική τράπεζα δύο ελευθεριών κίνησης που λειτούργησε στη Ελλάδα (1983).
Σήμερα λειτουργούν επίσης σεισμικές τράπεζες στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στο
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Σχηματισμός μαρμάρινης κιονοστοιχίας στην
σεισμική τράπεζα του Α.Π.Θ.
Εργαστήριο Πειραματικής Αντοχής Υλικών
και Κατασκευών του τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών του Α.Π.Θ.

ΠΡΙΣΜΑΤΑ
ΜΟΛΥΒΔΟΥ

ΠΛΕΥΡΙΚΑ
ΡΟΥΛΕΜΑΝ

ΞΥΛΙΝΕΣ
ΣΦΗΝΕΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

Η συμπεριφορά ομοιωμάτων μεταλλικών δεξαμενών υγρού που
υποβάλλονται σε σεισμικές διεγέρσεις στην σεισμική τράπεζα του Α.Π.Θ.

Εργαστήριο
Πειραματικής Αντοχής
Υλικών και Κατασκευών
του τμήματος
Πολιτικών Μηχανικών
του Α.Π.Θ.

Έλεγχος πρωτότυπων αποσβεστήρων από τις συσκευές
ανάρτησης του στεγάστρου του κέντρου πολιτισμού Σταύρος
Νιάρχος
Εργαστήριο Πειραματικής Αντοχής
Υλικών και Κατασκευών του τμήματος
Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.

Test 9 of New Damper No2
19-12-2014 Triangular 0.002Hz ±10mm Low Velocity
30
25

Axial Load (KN)

20

Low vel Test 9 15
F+ ave.=25KN 10
F- ave.=-25KN 5
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Fav=25KN
velocity vav=0.098mm/sec

Ο έλεγχος πρωτότυπων σεισμικών μονωτήρων
Εργαστήριο Πειραματικής Αντοχής Υλικών και Κατασκευών του τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών του Α.Π.Θ.

Εως 200tn Δυναμική φόρτιση

Vertical
Compression

Horizontal
Shear Load

Η συμπεριφορά πλαισίων αλουμινίου με υαλοπίνακες
που υποβάλλονται σε σεισμικού τύπου φορτίσεις

Εργαστήριο Πειραματικής Αντοχής Υλικών και Κατασκευών του τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών του Α.Π.Θ.

Ευρωπαϊκό Πεδίο Δοκιμών στην περιοχή της Βόλβης του Νομού Θεσσαλονίκης
Με την συνεργασία των εργαστηρίων Πειραματικής Αντοχής των Υλικών και των
Κατασκευών και του εργαστηρίου Εδαφοδυναμικής του Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών του Α.Π.Θ. και του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και
Αντισεισμικών Κατασκευών ΙΤΣΑΚ

Ευρωπαϊκό Πεδίο Δοκιμών στην περιοχή της Βόλβης του Νομού Θεσσαλονίκης
Με την συνεργασία των εργαστηρίων Πειραματικής Αντοχής των Υλικών και των
Κατασκευών και του εργαστηρίου Εδαφοδυναμικής του Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών του Α.Π.Θ. και του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και
Αντισεισμικών Κατασκευών ΙΤΣΑΚ
Ενδεικτικά αναφέρονται:
Πειραματική διερεύνηση
συμπεριφοράς διέγερσης –
απόκρισης σε δομικά
συστήματα σε ρεαλιστικές
συνθήκες θεμελίωσηςεδάφους.
Αριθμ. Προσομοιώσεις με
ειδικά λογισμικά για συνθήκες
αλληλεπίδρασης εδάφουςθεμελίωσης-ανωδομής
Πολυώροφα δομήματα,
Γέφυρες
Εργαστήριο Πειραματικής Αντοχής Υλικών και Κατασκευών του τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών του Α.Π.Θ.

Ευρωπαϊκό Πεδίο Δοκιμών στην περιοχή της Βόλβης του Νομού Θεσσαλονίκης
Με την συνεργασία των εργαστηρίων Πειραματικής Αντοχής των Υλικών και των
Κατασκευών και του εργαστηρίου Εδαφοδυναμικής του Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών του Α.Π.Θ. και του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και
Αντισεισμικών Κατασκευών ΙΤΣΑΚ

Ο έλεγχος της
επιρροής των
τοιχοπληρώσεων
σε ένα
πολυώροφο
δόμημα
οπλισμένου
σκυροδέματος

Επί-τόπου μετρήσεις της δυναμικής απόκρισης πέτρινων
γεφυρών. Η γέφυρα του Αγίου Βησσαρίωνα-Πύλη Τρικάλων

mesf1=2.832Hz

mesf2=5.029Hz

numf1=2.719Hz

numf2=5.240Hz
mesf1=7.129Hz

mesf2=8.867Hz

numf3=8.202Hz

numf4=8.392Hz
mesf1=9.570Hz

numf5=9.457Hz

Ενοργάνωση του νέου Μουσείου Ακρόπολης. Επί
τόπου μετρήσεις

Εργαστήριο Πειραματικής
Αντοχής Υλικών και
Κατασκευών του τμήματος
Πολιτικών Μηχανικών του
Α.Π.Θ.

Μετάδοση της γνώσης-Βιβλία ευρείας κυκλοφορίας

Μετάδοση της γνώσης. Ενεργή συμμετοχή σε συνέδρια.

Μετάδοση της γνώσης και αλληλεπίδραση με την Ελληνική και Διεθνή επιστημονική
κοινότητα με την συμμετοχή συναδέλφων και συνεργατών τους στο τμήμα Πολιτικών
Μηχανικών του Α.Π.Θ. με παρουσίαση του επιστημονικού τους έργου μέσα από αξιόλογο
αριθμό ανακοινώσεων δημοσιευμένων μετά από κρίση στα σχετικά πρακτικά.
16ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Σεισμικής Μηχανικής πάνω από 5% των 1200 επιστημονικών
εργασιών ανήκουν σε μέλη ΔΕΠ συνεργάτες και αποφοίτους του τμ. Πολ. Μηχανικών Α.Π.Θ.

Ενεργή συμμετοχή σε σχετικές περιοδικές εκδόσεις παγκόσμιου κύρους
Χιλιάδες τα σχετικά δημοσιευμένα άρθρα και οι έτερο-αναφορές

Ενεργοί και ομότιμοι καθηγητές του Α.Π.Θ. καθώς και
συνεργάτες και απόφοιτοι είναι στις επιτροπές σύνταξης
και κρίσης πολλών διεθνών περιοδικών εκδόσεων καθώς
επίσης έχουν ευάριθμα δημοσιευμένα άρθρα σε αυτές τις
έγκριτες περιοδικές εκδόσεις οι οποίες έχουν αναγνωρισθεί
σε παγκόσμιο επίπεδο και χρησιμοποιηθεί από όλη την
παγκόσμια ερευνητικό κοινότητα με τις σχετικές έτεροαναφορές στο δημοσιευμένο και αναγνωρισμένο αυτό
έργο. Ενδεικτικά παρατίθενται κάποιες από αυτές τις
περιοδικές εκδόσεις

Γενικές Παρατηρήσεις – Συμπεράσματα.
Από τα προηγούμενα θα πρέπει να βγει το συμπέρασμα ότι μέσα από τις
προσπάθειες πολλών ανθρώπων, φορέων και οργανισμών μεταξύ των οποίων και
το δυναμικό του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου της Θεσσαλονίκης και ειδικότερα
αυτό του Τμήματος των Πολιτικών Μηχανικών το σημερινό επίπεδο γνώσης,
εκπαίδευσης, κανονισμών για θέματα σχεδιασμού και εκτέλεσης κατασκευών με
αυξημένη ασφάλεια (μειωμένης τρωτότητας) έναντι μιας ισχυρής σεισμικής
διέγερσης είναι μακράν καλύτερο από την κατάσταση που υπήρχε το 1978 και
αποκαλύφθηκε σε μεγάλο βαθμό από την τότε σεισμική διέγερση.
Έχοντας διατυπώσει τα ανωτέρω θα πρέπει ταυτόχρονα να αναλογιστούμε ότι το
πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν και δεν
αντικαταστάθηκαν τα σχετικά παλαιά δομήματα. Στην Ελλάδα ο δομικός ιστός των
αστικών κέντρων αποτελείται σε ποσοστό αρκετά μεγαλύτερο του 50% από
κατασκευές-δίκτυα-υποδομές που έχουν μελετηθεί και κατασκευαστεί πριν από
την μερική αναθεώρηση του Αντισεισμικού Κανονισμού το 1983. Το ποσοστό αυτό
είναι ακόμη μεγαλύτερο αν σαν βάση ληφθεί η έναρξη εφαρμογής του Νέου
Αντισεισμικού Κανονισμού (1993-1996). Οι επιπτώσεις σχετικά πρόσφατων
σεισμικών δράσεων (Θεσσαλονίκη-Καλαμάτα-Κοζάνη-Αίγιο-Αθήνα) στο δομημένο
περιβάλλον είναι αποκαλυπτικές.

Ποσοτικοποίηση της σεισμικής τρωτότητας
Μετά από όλα τα προηγούμενα μπορεί να διατυπωθεί και ο εξής αντίστροφος συλλογισμός.
Παρά τις τόσες βασικές αδυναμίες στον σχεδιασμό και με αυτήν του υποεκτίμηση της
σεισμικής επικινδυνότητας οι καταρρεύσεις πολυώροφων δομημάτων Ο/Σ σχεδιασμένων πριν
την εφαρμογή του ΝΕΑΚ 2000 που σημειώθηκαν τα τελευταία 40 χρόνια στον Ελληνικό χώρο
είναι σχετικά περιορισμένες.
Για χιλιάδες πολυόροφα δομήματα Ο/Σ σχεδιασμένα πριν την εφαρμογή του ΝΕΑΚ 2000 οι
αντίστοιχες καταρρεύσεις είναι σε μονοψήφιο αριθμό αν και οι πολύ σοβαρές / επικίνδυνες
βλάβες στον φέροντα οργανισμό αναπτύχθηκαν σε πολύ περισσότερες περιπτώσεις.
Αυτό είναι από μια πλευρά ελπιδοφόρο αλλά δεν πρέπει να μας παρασύρει σε υπέρμετρο
εφησυχασμό αφού:
Τα περισσότερα σεισμικά συμβάντα ήταν μάλλον περιορισμένου μεγέθους (ως σεισμικά
γεγονότα στην κλίμακα Richter) και για χρονικό παράθυρο μόνον 40 χρόνια. Ως εκ τούτου δεν
αποτελούν τους αναμενόμενους σεισμούς σχεδιασμού. Δηλαδή, τόσο τα μέγιστα μεγέθη της
εδαφικής διέγερσης σε επίπεδο επιτάχυνσης/ταχύτητας/μετατόπισης αλλά και σημαντικότερο
η σχετικά μικρή χρονική τους διάρκεια (περίπου 5 δευτερόλεπτα ισχυρής σεισμικής κίνησης)
μπορεί ίσως να ερμηνεύσει τους σχετικά μικρούς αριθμούς καταρρεύσεων που
προαναφέρθηκαν
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Γενικές Παρατηρήσεις – Συμπεράσματα.
- Διαχρονικός στόχος είναι η μείωση των συνεπειών φυσικών
καταστροφών σε αυτήν την κατηγορία των σχετικά «ανασφαλών»
δομημάτων και υποδομών. Η αναβάθμιση της αντισεισμικής τους
συμπεριφοράς και η στοχευμένη μείωση της τρωτότητας τους θα
πρέπει να υιοθετηθεί και να εφαρμοστεί με μετρήσιμο τρόπο μέσα
στον χρόνο υποβοηθούμενη από σχετικές νομοθετικές
πρωτοβουλίες και οικονομικά κίνητρα. Σε αντίθετη περίπτωση
αναμένονται αποτελέσματα με μεγάλου μεγέθους δυσμενείς
κοινωνικό-οικονομικές συνέπειες.
- Ειδικότερα, πέρα από τα δομήματα κατοικιών του αστικού ιστού,
καταλυτικά φαινόμενα θα υπάρξουν από της επιπτώσεις μιας
ισχυρής σεισμικής διέγερσης στις βασικές υποδομές με
λειτουργίες όπως η ασφαλής παροχή ύδατος, φυσικού αερίου και
άλλων καυσίμων, ηλεκτρικής ενέργειας, (φράγματα, δεξαμενές,
αγωγοί), οι συγκοινωνιακές υποδομές, οι τηλεπικοινωνίες κλπ.

Γενικές Παρατηρήσεις – Συμπεράσματα.
-Διαχρονικά τα ανωτέρω παρά την γνώση, την εμπειρία και την
αναβάθμιση των κανονισμών δεν μπορούν να υλοποιηθούν
εύκολα γιατί ενέχουν δυσβάστακτο κόστος που γίνεται ακόμη πιο
αποτρεπτικό σε περιόδους οικονομικής δυσπραγίας.
-Ακόμη και τεχνολογικά προηγμένες και οικονομικά εύρωστες
κοινωνίες όπως η Ιαπωνία και η Δυτική Ακτή των ΗΠΑ
αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν μέχρι σήμερα το πρόβλημα της
αυξημένης τρωτότητας υφιστάμενων κατασκευών που
σχεδιάστηκαν και εκτελέστηκαν πριν την σημερινή αναβαθμισμένη
γνώση και ασφάλεια που παρέχουν στον σχεδιασμό
αντισεισμικών κατασκευών οι σύγχρονοι κανονισμοί.

Γενικές Παρατηρήσεις – Συμπεράσματα.
Το σύνθημα που υιοθετήθηκε από το κυβερνήτη της Καλιφόρνιας
το 1989 μετά την ισχυρή σεισμική διέγερση Loma Prieta ήταν:
Ο χρόνος δεν σταματάει. Την σημερινή φυσική καταστροφή θα
διαδεχθεί η επόμενη. Επομένως έχουμε έναν αγώνα δρόμου
εναντίον του χρόνου όπου θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν με τον
βέλτιστο δυνατό τρόπο όλα τα μέσα.
Προς τον σκοπό αυτό απαιτείται ευφυής προγραμματισμός και
σχεδιασμός για την βέλτιστη χρησιμοποίηση του ανθρώπινου
δυναμικού σε συνδυασμό με τους οικονομικούς πόρους και τα
τεχνικά και υλικά μέσα.

• Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή και την
υπομονή σας.
• Ζητώ συγνώμη για τυχόν παραλήψεις λόγω
χρόνου και χώρου

