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1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

• Χρόνος Συμβάντος : 20-6-78, ώρα 20:30

• Επίκεντρο: 20χλμ. ανατολικά

• Βάθος: 8÷10χλμ. (Μικρού βάθους)

• Μέγεθος: 6,5 βαθμοί κλίμακας RICHTER

• Διάρκεια: 10 sec

1.1. Χαρακτηριστικά του σεισμού

α.  Στον τόπο γένεσης
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• Ένταση : VII-VIII βαθμοί Μ.Μ.

• Μέγιστη Επιτάχυνση : αmax =0.15g

• Προέχουσα Περίοδος: Το = 0.40÷0.50 sec

• Ισόσειστες

• Φάσμα Επιταχύνσεων

β.  Στη Θεσσαλονίκη
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Εικ.1.  Ισόσειστες σεισμού Βόλβης 20-06-78



5

Εικ.2.  Φάσμα επιταχύνσεων του σεισμού της 20-06-78. Εγκάρσια συνιστώσα.
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Εικ.3.  Βλάβες στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης από τον προσεισμό της 23-05-78.
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1.2. Οι αντιδράσεις των κατοίκων

• Η πόλη σείστηκε συθέμελα
• Κτίρια ράγισαν, τοίχοι κατέρρευσαν, κτίρια κατέρρευσαν, πολίτες

τραυματίστηκαν ή έχασαν τη ζωή τους

• Ο κόσμος ξεχύθηκε στους δρόμους, δημιουργήθηκε 
κυκλοφοριακό χάος, οι επικοινωνίες διακόπηκαν

• Εκείνη τη νύχτα το Κράτος γονάτισε

• Η έκρυθμη κατάσταση διατηρήθηκε μέχρι τέλος Αυγούστου
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1.3. Τα χαρακτηριστικά του δομικού 
συγκροτήματος

• Σύγχρονο αστικό κέντρο (800.000 περίπου κάτοικοι)

• Η πλειονότητα των κτιρίων 3όροφες έως 9όροφες οικοδομές

• Αριθμός κτιρίων: 66.000 περίπου

• Φέρων οργανισμός: 65% από Ο/Σ

20% μικτός

15% πλινθοδομές

• Η πλειονότητα των εξ Ο/Σ κατασκευών μετά το 1950

• Το 95% των εξ Ο/Σ κατασκευών σχεδιασμένες με βάση τον Α/Κ
του 1959
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1.4. Οι απώλειες

• Κατάρρευση μιας οκταώροφης οικοδομής (Πλατεία ιπποδρομίου)

• Νεκροί: 49

• Τραυματίες: 220

• Κόκκινες Οικοδομές: 3.170 (4,5%)

• Κίτρινες Οικοδομές: 13.918 (21,0%)

• Πράσινες Οικοδομές: 49.071 (74,5%)

• Εκτεταμένες βλάβες σε Μνημεία

Μαζί με τις απώλειες γκρεμίστηκε και η ψευδαίσθηση ότι οι σύγχρονες 
Ελληνικές πόλεις με αντισεισμικά κτίρια από μπετόν ήταν άτρωτες σε 
σεισμό
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Εικ.4.  Εικόνα από την κατάρρευση της 8ορόφου οικοδομής στην πλατεία ιπποδρομίου.
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Εικ.5.  Εικόνα από την κατάρρευση της 8ορόφου οικοδομής στην πλατεία ιπποδρομίου.
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Εικ.6.  Η Ροτόντα Θεσσαλονίκης μετά από το σεισμό της 20-06-78
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Εικ.7.  Η Αχειροποίητος Θεσσαλονίκης μετά το σεισμό της 20-06-78
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Εικ.8.  Οικοδομή με βλάβες στη Βασ. Σοφίας
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Εικ.9.  Οικοδομή με βλάβες γωνία Ι. Μιχαήλ - Δ.Γούναρη
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Εικ.10. Θραύση στύλων σε βιομηχανικό κτίριο 
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Εικ.11.  Άνοιγμα αρμού μεταξύ οικοδομών
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Εικ.12. Βλάβες σε διώροφο στη Γερακαρού 
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• Βλάβες περιορισμένης βαρύτητας αλλά πολύ μεγάλης έκτασης
• Συμπεριφορά των κατασκευών εντυπωσιακά καλή παρά την υψηλή

ένταση του σεισμού και την χαμηλή ποιότητα των κατασκευών

• Το γεγονός αποδίδεται (με καλή τεκμηρίωση) στους καλοδομημένους
οργανισμούς πληρώσεως (οπτοπλινθοδομές)

• Η γεωγραφική κατανομή των ζημιών επηρεάσθηκε σημαντικά από το
εδαφικό προφίλ.

• Τα χαρακτηριστικά του Φ/Ο από Ο/Σ επηρέασαν σημαντικά την
κατανομή των ζημιών στις οικοδομές

• Κόστος αποκατάστασης (επικαιροποιημένο) 1,0÷1,2 Δις. €

(χωρίς τις έμμεσες απώλειες)

1.5.   Αξιολόγηση της συμπεριφοράς του 
Δομ.Συγκροτήματος
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Εικ.13.  Χάρτης κατανομής ζημιών στη Θεσσαλονίκη κατά το σεισμό της 20-06-78 
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Εικ.14.  Στατιστική αξιολόγηση ζημιών στη Θεσσαλονίκη στο σεισμό της 20-06-78 
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1.6. Η αντίδραση της Πολιτείας

• Προηγήθηκε μακροχρόνιος γενικός εφησυχασμός

• Επί 25 χρόνια ο Α.Κ/1959 έμεινε αναλλοίωτος

• Η πολιτεία βρέθηκε ανέτοιμη

• Μετά όμως το πρώτο σοκ η ενεργοποίηση υπήρξε άμεση με το
παρακάτω σχήμα για την αντιμετώπιση των βραχυπρόθεσμων
προβλημάτων

Παράλληλα η Πολιτεία προχώρησε σε μακροπρόθεσμες δράσεις για την
αντισεισμική θωράκιση της Χώρας.
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ΓΕΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
αειμν. Ν. Ζαρντινίδης

Επιτελική 
οργάνωση

Σύμβουλοι Καθηγητές Α.Π.Θ.

Γ.Νιτσιώτας
Δ. Βαλαλάς 
Ν.Μουτσόπουλος
Β.Παπαζάχος
Γ.Πενέλης

ΤΕΕ-Τμ.Κ.Μακ.

Σωτ. Κούβελας

Σ.Π.Μ.Θ

Παν. Μάμαλης

ΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Περίθαλψη πληγέντων  
Χαρακτηρισμός κτιρίων 
Εκτίμηση βλαβών
Υποστυλώσεις-καθαιρέσεις
Επισκευές-ενισχύσεις
Αναστύλωση μνημείων
Οικονομική ενίσχυση πληγέντων
Δημιουργία θεσμικού πλαισίου
Δημιουργία υπηρεσιακών δομών υλοποίησης

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Κρατ. Υπηρεσίες
Στρατός 
Εκκλησία
Νομαρχία
Δήμος
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Εικ.15.  Καταυλισμός αστέγων στων σιδηρ. Σταθμό Θεσσαλονίκης 
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Εικ.16.  Καταυλισμός σεισμοπλήκτων   
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2. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

• Έλεγχος ζημιών – χαρακτηρισμός των οικοδομών αποκλειστικά από την πολιτεία

• Επέκταση του ελέγχου στο σύνολο των κτιρίων της σεισμόπληκτης περιοχής για
την αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας

• Ο έλεγχος να γίνεται οπτικά και να κλιμακώνεται σε:

- Πρωτοβάθμιο

- Δευτεροβάθμιο

- Τριτοβάθμιο

• Κατάταξη των κτιρίων σε τρεις κατηγορίες:

- Πράσινα

- Κίτρινα

- Κόκκινα

• Ειδική Υπηρεσία Υποστυλώσεων - Καθαιρέσεων

2.1. Εκτίμηση ζημιών–Υποστυλώσεις-
Καθαιρέσεις

Βασικές Επιλογές
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Εικ.16.  Οργανόγραμμα διεξαγωγής μετασεισμικών ελέγχων στη Θεσσαλονίκη το 1978
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Εικ.17.  Οργανόγραμμα συγκρότησης της Υπηρεσίας μετασεισμικών ελέγχων στη Θεσσαλονίκη 
το 1978
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• Βαθμός (%) και έκταση (κατηγορίες πολιτών) οικον. Παρέμβασης του κράτους

• Βαθμός εμπλοκής της Πολιτείας στη διαδικασία επεμβάσεων

μελέτες επεμβάσεων; - έλεγχο μελετών; - τίποτε;

εκτέλεση επεμβάσεων; - έλεγχο επεμβάσεων; - τίποτε;

α.  Προβλήματα που έπρεπε να λυθούν

2.2. Επισκευές – Ενισχύσεις - Χρηματοδότηση

• Ποίες υπηρεσίες εμπλέκονταί;

η Πολεοδομία; - Νέα Υπηρεσία; - Κανείς;

(ΥΑΣΒΕ)

• Επίπεδο ενίσχυσης των κατασκευών
- ενίσχυση των πάντων;
- απλή επισκευή βλαβών;
- μικτή διαδικασία;

• Με ποιες προδιαγραφές θα γίνονταν οι επεμβάσεις
(Δεν υπήρχαν Ελληνικές)

• Μετεκπαίδευση Μηχανικών
• Διασφάλιση ανθρώπινων πόρων
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• Επιδοτήθηκαν οι πάσης φύσεως επισκευές και ενισχύσεις σε
ποσοστό 30% συν το επιτόκιο για δανεισμό για το υπόλοιπο ποσό

• Επιβολή ειδικού Φόρου

α.  Χρηματοδότηση

β.  Βαθμός εμπλοκής του Κράτους – Υπηρεσιακές δομές

• Έλεγχος μελετών έκδοσης αδείας επέμβασης

• Έλεγχος προϋπολογισμού μελέτης – καθορισμός ύψους επιδότησης

• Επιθεώρηση εργασιών

• Δημιουργία ΥΑΣΒΕ (ΤΑΣ)

• Στελέχωση ΥΑΣΒΕ (ΤΑΣ) (800 νέες προσλήψεις)
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• Επίπεδο επεμβάσεων

- Βλάβες μόνο σε τοιχοποιίες: επισκευή κατόπιν Αδείας

- Μικρές βλάβες στο σκελετό (τοπικές): Αποκατάστασης
στον προ του σεισμού φέροντα ικανότητα

- Σοβαρές βλάβες στον σκελετό ( Γενικές): Ενίσχυση με
βάση τον Κανονισμό του 1959

• Έκδοση Προδιαγραφών Επεμβάσεων (εντός 3 μηνών)

• Έκδοση Τιμολογίων αντικειμενικών τιμών μονάδος

• Σεμινάρια μετεκπαίδευσης Μηχανικών

• Αναστολή έκδοσης αδειών νέων οικοδομών για έξι μήνες

γ.  Λοιπές δράσεις
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2.3. Η Αναστήλωση των Μνημείων

• Από την απελευθέρωση της πόλης το 1912 ως το 1978 δεν είχε
γίνει καμία μεγάλης κλίμακας συντήρηση, έτσι ο σεισμός
οδήγησε ορισμένα από αυτά σε προϊούσα κατάρρευση (π.χ.
Ροτόντα, Αχειροποίητο)

• Με δεδομένο ότι για τα Μνημεία κυρίαρχος στόχος είναι η
διατήρηση της αυθεκτικότητας και δευτερευόντως η
επανάχρηση, έπρεπε να ακολουθηθεί ειδική διαδικασία

• Συστήθηκε μεικτή Διυπουργική «Επιτροπή Εποπτείας για την
Αποκατάσταση των Μνημείων που Επλήγησαν από
Σεισμό» (ΥΠΕΧΩΔΕ – ΥΠΠΟ)
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Εικ.18.  Προσωρινή υποστύλωση της Ροτόντας εσωτερικώς μετά το σεισμό του 1978
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Εικ.19.  Προσωρινή υποστύλωση της Ροτόντας εξωτερικώς μετά το σεισμό του 1978
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Εικ.20.  Εργασίες αποκατάστασης στη Ροτόντα
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Εικ.21.  Η Ροτόντα μετά την αποκατάσταση
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• Η επιτροπή αυτή:

- Διαμόρφωσε πλαίσιο αρχών επεμβάσεων συμβατό με τον Χάρτη της        
Βενετίας

- Διαχώρισε τις σωστικές υποστυλωτικές εργασίες από τις 
αναστηλωτικές

- Διαμόρφωσε προδιαγραφές μελετών

- Συνέταξε πιλοτικές μελέτες αναστήλωσης σειράς μνημείων όπως η 
Ροτόντα, η Μονή Βλατάδων κ.λ.π.

• Η ΥΑΣΒΕ επιφορτίσθηκε με την ευθύνη των προσωρινών υποστυλώσεων

Ήταν η πρώτη φορά που στην Ελληνική Επικράτεια, παράλληλα με την
Ακρόπολη εκτελέσθηκε αναστηλωτικό έργο τέτοιας κλίμακας

• Ιδιαίτερης μνείας χρήζει η δράση της Ομάδας Ν. Μουτσόπουλου για τις
επεμβάσεις στην άνω πόλη κατά τρόπο ώστε να διατηρηθεί η
παραδοσιακή μορφή της.
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3. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

• Δημιουργία νέων και ενίσχυση υφιστάμενων σεισμολογικών 
κέντρων (σεισμολογικός σταθμός Α.Π.Θ.)

• Δημιουργία νέων και ενίσχυση υφιστάμενων εργαστηρίων 
δοκιμών φερόντων συστημάτων σε σεισμό

• Δημιουργία του ΙΤΣΑΚ – εγκατάστασης και λειτουργία δικτύου 
επιταχυνσιογράφων σε Εθνική κλίμακα

• Χρηματοδότηση της Αντισεισμικής Έρευνας

3.1. Ενίσχυση Επιστημονικών Υποδομών
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Εικ.22.  Πλαίσιο αντίδρασης στο Εργαστήριο Σιδηρ. Σκυροδέματος στο Α.Π.Θ.
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• Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος
(ΥΑΣΒΕ)

• Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΥΑΣ)

• Οργανισμός Αντισεισμικής Πολιτικής (ΟΑΣΠ)

- Χρηματοδότηση υποδομών και συναφούς έρευνας

- Ανανέωση Κανονισμών

- Συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς

- Έκδοση βοηθημάτων – προδιαγραφών κ.λ.π.

3.2. Διοικητικές Υποδομές
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• Ενεργοποίηση μεγάλου αριθμού επιστημόνων με αποτέλεσμα τη
δημιουργία της απαραίτητης κρίσιμης μάζας για την παραγωγή
έρευνας και τη διάχυση της γνώσης

• Μαζική συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα και Οργανισμούς (πάνω
από 50)

• Νέοι Κανονισμοί
- Τροποποίηση του Αντισεισμικού Κανονισμού του 1959 (1985)

- Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος (1990)
- Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (1992)
- Ελληνικοί Κανονισμοί Κατασκευών από Χάλυβα, Τοιχοποιία και Ξύλο (1994)
- Ενσωμάτωση των Ευρωκωδίκων στο Ελληνικό Δίκαιο (2000-2010)
- Έκδοση Κανονισμού Επισκευών και Ενισχύσεων (ΚΑΝΕΠΕ)
- Σύνταξη Κανονιστικού Πλαισίου για τον Προσεισμικό Έλεγχο Δημοσίων 

Κτιρίων
- Τεχνικές Οδηγίες Επισκευών και Ενισχύσεων
- Κανονισμοί Τεχνολογίας Σκυροδέματος και Χάλυβα Οπλισμού

3.3. Τα Μακροπρόθεσμα Αποτελέσματα
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• Αναβάθμιση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των Σχολών
Πολιτικών Μηχανικών

- Δεν νοείται κατασκευή χωρίς αντισεισμική προστασία

- Καμία κατασκευή δεν είναι άτρωτη στο σεισμό

- Η σεισμική μηχανική διέρχεται μεταβατική περίοδο

Κεντρική Φιλοσοφία

• Λειτουργία Υπηρεσιών με έμπειρα στελέχη που ενεργοποιούνται
σε κάθε νέο μεγάλο σεισμό

• Ευαισθητοποίηση όλης της πυραμίδας τεχνικού δυναμικού
σε θέματα σεισμού
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Εικ.23.  Όπλιση αντισεισμικών τοιχωμάτων σε σύγχρονο κτίριο (Μέγαρο Μουσικής).
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4. ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

• Ο βαθμός των ζημιών σε σχέση με το μέγεθος του σεισμού ήταν
περιορισμένος, η έντασή του όμως μεγάλη

• Η έλλειψη κάθε ετοιμότητας της Πολιτείας, οδήγησε σε πλήρη
αποδιοργάνωση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της πόλης για
2 μήνες

• Μετά το πρώτο σοκ, υπό καθεστώς αφόρητης πίεσης χρόνου με τη
συμβολή:

- της Πολιτείας

- του Τεχνικού Κόσμου της Θεσ/νίκης (ΤΕΕ) και

- της Ακαδημαϊκής Κοινότητας της Πόλης (Α.Π.Θ.)

4.1. Αποτίμηση των Πεπραγμένων το 1978
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- Πραγματοποιήθηκε έργο τιτάνιο

- Διαμορφώθηκε το θεσμικό πλαίσιο δράσης που εφαρμόζεται
σχεδόν αυτούσιο μέχρι σήμερα

- Διαμορφώθηκαν οι Διοικητικοί Φορείς που εξακολουθούν και
σήμερα να αποτελούν τον πυρήνα για την μετασεισμική
κινητοποίηση του Κράτους

- Αντιμετωπίστηκε επιτυχώς εντός 2 ετών η αποκατάσταση
ύψους δαπάνης 1,0 ÷ 1,2 δισ. Ευρώ

- Αποκαταστάθηκαν τα Μνημεία της πόλης

- Δρομολογήθηκαν μακροχρόνιες δράσεις που διαμόρφωσαν το
σημερινό πλαίσιο αντισεισμικής προστασίας
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• Ο σεισμός της 20-06-1978 αποτέλεσε καταλύτη για την
προώθηση της αντισεισμικής προστασίας της χώρας.
Έτσι η Χώρα:

- Έχει μία πολλή εντυπωσιακή επιστημονική παρουσία στον
Τομέα σε διεθνές επίπεδο

- Έχει ένα πολύ σύγχρονο Αντισεισμικό Κανονισμό συνεχώς
επικαιροποιημένο

- Έχει ευαισθητοποιήσει όλη την πυραμίδα του τεχνικού της
δυναμικού σε θέματα σεισμού

4.2. Η Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου 
στην Ελλάδα Σήμερα
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- Έχει εκδόσει ένα σύγχρονο Κανονισμό Επισκευών (ΚΑΝΕΠΕ)

- Έχει δημιουργήσει ένα αξιόπιστο σύστημα ετοιμότητας με:

√ δοκιμασμένο θεσμικό πλαίσιο

√ εν λειτουργία υπηρεσιακούς μηχανισμούς αντίδρασης
(ΥΑΣΒΕ, ΥΑΣ, ΟΑΣΠ, ΙΤΣΑΚ)

- Έχει σύγχρονες προδιαγραφές επισκευών

- Έχει μειώσει τον αριθμό των νεκρών τα τελευταία 40 χρόνια σε
περίπου ένα (1) νεκρό ανά εκατομμύριο κατοίκους και
έτος, επίπεδο ανάλογο της Καλιφόρνιας.
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• Αδυναμίες

- Χαμηλός ποιοτικός έλεγχος μελετών και κατασκευών
ιδιωτικών έργων

- Μη προώθηση προσεισμικών επεμβάσεων σε κτίρια ιδιαίτερης
ευαισθησίας (σχολεία, νοσοκομεία κλπ.)

- Μη προώθηση μικρού κόστους δράσεις προς μείωση του
σεισμικού κινδύνου από βλάβες μη φερόντων στοιχείων

- Μη επαρκή ενημέρωση κυρίως παιδιών σχολικής ηλικίας.
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