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1.1 Η ανάδειξη µετά τον σεισµό της 20-6-1978 της   

       γύµνιας της χώρας σε εξοπλισµό, σε δοµές, σε  

       θεσµικό πλαίσιο (κανονισµοί – προδιαγραφές). 

1. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΡΕΥΣΑΝ  
ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΙΤΣΑΚ  
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1.2     Ποιοι πάλεψαν για την αντιµετώπιση του 
 προβλήµατος: 

 
 - Ζαρντινίδης Ν.     (Υπουργός Υ.Δ.Ε.) 
 - Νιτσιώτας Γ.         (Καθηγητής Α.Π.Θ.) 
 - Βαλαλάς Δ.           (Καθηγητής Α.Π.Θ.) 
 - Παπαζάχος Β.       (Καθηγητής Α.Π.Θ.) 
 - Μουτσόπουλος Ν.    (Καθηγητής Α.Π.Θ.) 
 - Κούβελας Σ.         (Πρόεδρος Τ.Ε.Ε.) 
 - Μάµαλης Π.             (Πρόεδρος Σ.Π.Μ.Ε.) 
 - Τριγλιανός               (Υ.Α.Σ.Β.Ε.) 
 - Δηµητριάδης Δ.        (Υ.Δ.Ε.) 
 - Μάνος Γ.      (Καθηγητής Α.Π.Θ.)  
 - Ο οµιλών             (Καθηγητής Α.Π.Θ.) 
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1.3  Οι ελλείψεις εντοπίζονταν σε επίπεδο : 
 

      - Εξοπλισµού καταγραφών σεισµού 

      - Κανονιστικού πλαισίου επεµβάσεων 

      - Σύγχρονου Αντισεισµικού Κανονισµού 

      - Ανθρώπινου δυναµικού 

      - Οργανωµένων δοµών για συντονισµένη δράση 

1.4  Επιπλέον εξωγενείς παράγοντες επιβάρυναν το     

        όλο κλίµα ανεπάρκειας του Κρατικού   

        Μηχανισµού. 
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2.1  Μέσα σε αυτό το κλίµα αποφασίσθηκε η   

       άµµεση προώθηση µιας σειράς από µέτρα.  

       (α) Η δηµιουργία του ΙΤΣΑΚ 

      (β) Η δηµιουργία του Σεισµολογικού Σταθµού   

             του  Α.Π.Θ. 

      (γ) Η ενίσχυση και εξοπλισµός των εργαστηρίων 

 - Οπλισµένου Σκυροδέµατος Α.Π.Θ. 

 - Εδαφοµηχανικής Α.Π.Θ. 

2. ΣΤΟΧΟΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΤΣΑΚ  
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2.2  Το ΙΤΣΑΚ ιδρύθηκε ως φορέας εφαρµοσµένης  
        έρευνας, εποπτευόµενο από το Υ.Δ.Ε. που είχε  
        και έχει την ευθύνη για την αντισεισµική  
        θωράκιση της χώρας. 
 
2.3  Αρχικοί στόχοι του ΙΤΣΑΚ ήταν οι εξής : 

 - Eπεξεργασία σεισµικών χαρτών  
 - Εγκατάσταση και λειτουργία συστήµατος  

             επιταχυνσιογράφων σε όλη την χώρα  
 - Επεξεργασία µικροζονικών 
 - Αντισεισµικοί Κανονισµοί – Τεχνικές  

             Προδιαγραφές νέων κτιρίων και   
             επεµβάσεων  

 - Ενοργάνωση ειδικών κατασκευών 
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3.1  Δίκτυο επιταχυνσιογράφων  
       - Εγκαταστάθηκε και λειτουργεί σε όλη τη χώρα  
         συµπληρωµένο µε κινητούς επιταχυνσιογράφους 
       - Άµεση διανοµή των αποτελεσµάτων καταγραφής  

 σε κάθε ενδιαφερόµενο 
 
3.2  Ενοργάνωση ειδικών κατασκευών 
       - Καλωδιωτή γέφυρα Χαλκίδας  
       - Αχειροποίητος  
       - Κέντρο Πολιτισµού «Σταύρος Νιάρχος»  

3. ΒΑΘΜΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ 
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Μέτρηση ιδιοµορφικών χαρακτηριστικών 

στεγάστρου Κέντρου Πολιτισµού ΙΣΝ 



Earthquake	Planning	and	Protec3on	Organiza3on	E.P.P.O.	-	Research	Unit:	
Ins3tute	of	Engineering	Seismology	&	Earthquake	Engineering	
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Important	Eigen	-
Frequencies	



Earthquake	Planning	and	Protec3on	Organiza3on	E.P.P.O.	-	Research	Unit:	
Ins3tute	of	Engineering	Seismology	&	Earthquake	Engineering	

Canopy	Plan	View,	
Instrumenta5on	Layout	
Important	Eigen	-
Frequencies	



Earthquake	Planning	and	Protec3on	Organiza3on	E.P.P.O.	-	Research	Unit:	
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3.3  Χάρτες 

       - Παραγωγή χαρτών ισοεντατικών καµπύλων 

          άµεσα µετά τον σεισµό στοιχείο χρήσιµο  

          για υπό σκυροδέτηση έργα. 

       - Συνεργασία στην παραγωγή χαρτών  

          σεισµικής επικινδυνότητας της χώρας 
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Χάρτες 

επιταχύνσεων 

µετά από σεισµούς 

=> 

Επιρροή στο νωπό 

σκυρόδεµα 
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3.4  Συµµετοχή στην παραγωγή κανονισµών και  

        τεχνικών στοιχείων σχεδιασµού 

 

     - Αντισεισµικοί Κανονισµοί (Συνεργασία) 

     - Τεχνικές προδιαγραφές  (Συνεργασία) 

     - Τεχνικές εκθέσεις µετά από κάθε µεγάλο σεισµό 



15 

Κατά συνέπεια το ΙΤΣΑΚ εκπληρώνει µε επάρκεια 
τους λόγους ιδρύσεως του. 

 
Εάν τυχόν εκλείψει τότε θα φανεί το κενό που 

θα αφήσει 
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4.1  Το ΙΤΣΑΚ εκπλήρωσε και εκπληρώνει µε   

        επάρκεια τους λόγους  ίδρυσης του. 

  

4.2  Το ΙΤΣΑΚ θα µπορούσε να δραστηριοποιηθεί  

        πολύ περισσότερο εάν η Πολιτεία ζητούσε  

        κάθε φορά συγκεκριµένο προιόν από αυτό.  

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
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4.3  Αντ’ αυτού σταδιακά του αφήρεσε πόρους    

       (έµµεση χρηµατοδότηση µέσω ΟΑΣΠ) και  

       κατάργησε και την αυτονοµία του εντάσσοντας  

       το ως υποστηρικτικό εργαλείο του ΟΑΣΠ.  

       Πρόσφατα µάλιστα κυοφορείται η µεταφορά  

       του στην Κεφαλονιά, λες και πρόκειται για  

       κινητή υγειονοµική µονάδα. Εκτίµηση µου  

       αποτελεί ότι η παραπάνω κίνηση αποτελεί   

       έµµεση απόπειρα για τελική κατάργηση του η  

       µεταφορά του στην Αθήνα.  
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4.4  Ελπίζω ότι οι φορείς της πόλης θα κάνουν 
ότι  

       µπορούν όχι µόνο για την παραµονή του 
στην  

       Θεσσαλονίκη αλλά και για την ενίσχυση 
του  

       ώστε να ανταποκρίνεται επάξια στους 
λόγους  

       για τους οποίους ιδρύθηκε. 


