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ΘΕΜΑ: «Πρόταση για την αντισεισµική θωράκιση της περιοχής και την ανάκαµψη της 

οικοδοµικής δραστηριότητας» 
 
 
 

Είναι γνωστό ότι η περιοχή αναφοράς του ΤΕΕ – Τµήµ. Ανατολικής Στερεάς 
(Νοµοί Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας), περιβάλλεται ή διατρέχεται 
από µερικά από τα πιο επικίνδυνα ενεργά σεισµικά ρήγµατα του Ελλαδικού χώρου 
(Αλκυονίδες – Κορινθιακός, Αταλάντη, Σκάρφεια – Μαλιακός, Μικρό και Μεγάλο 
Χωριό Ευρυτανίας, ακόµη και το ρήγµα της Ανατολίας, η απόληξη του οποίου φθάνει 
στις παρυφές του Παγασητικού – Αλµυρός). 

Σύµφωνα µε τα ιστορικά δεδοµένα, είναι αναµενόµενο, ελπίζουµε σε πολύ 
µεγάλο χρονικό διάστηµα, τα ρήγµατα αυτά να δώσουν µεγάλους σεισµούς που θα 
πλήξουν την περιοχή. Επίσης, είναι γνωστό ότι, ειδικά για την περιοχή της Λαµίας, 
µέχρι και το 1985 ο σεισµικός συντελεστής που ίσχυε ήταν 0.06, ενώ σήµερα ισχύει 
το 0.24, οπότε, προφανώς, αφού ο εκτιµώµενος πιθανός σεισµός στην περιοχή θα 
προκαλέσει τετραπλάσια επιτάχυνση του εδάφους από αυτή για την οποία είναι 
σχεδιασµένα τα παλαιά κτίρια, υπάρχει σοβαρό πρόβληµα αντοχής των κτισµάτων 
αυτών. 

Είναι γεγονός - µε στοιχεία που προκύπτουν από το ΕΠΑΝΤΥΚ - ότι το 75% του 
δοµητικού πλούτου της χώρας είναι κατασκευασµένο, πριν από το 1985. Αυτό 
σηµαίνει ότι πρόκειται για οικοδοµές µελετηµένες - στην καλύτερη περίπτωση - µε τον 
αντισεισµικό κανονισµό του 1959, δηλαδή µε µία πολύ απλοϊκή θεώρηση της 
πιθανής συµπεριφοράς τους σε ενδεχόµενο σεισµό, που απέχει παρασάγγας από τις 
σηµερινές επιστηµονικές απόψεις. Αν σε αυτό συνυπολογίσουµε τη φυσιολογική 
γήρανση των υλικών, την κακή συντήρηση, τις εκ των υστέρων παρεµβάσεις στο 
φέροντα οργανισµό χωρίς µελέτη – επίβλεψη – συµβουλή ειδικού, αλλά και το 
ξεχωριστό τµήµα των αυθαίρετων κατασκευών, πολλές από τις οποίες έγιναν µετά το 
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1985, µπορούµε αβίαστα να συµπεράνουµε ότι ένα τεράστιο κοµµάτι της ακίνητης 
περιουσίας των Ελλήνων είναι στα όρια του επικίνδυνου και σε πολλές περιπτώσεις 
τα έχει ξεπεράσει. 

Τι προβλέπει η συγκροτηµένη πολιτεία µας για το θέµα: 
1. Αποφεύγει επιµελώς να αναγνωρίσει την ύπαρξη του προβλήµατος, για λόγους 

ποικίλους, τους οποίους απλά µπορούµε να υποθέσουµε (οικονοµικοί, 
πελατειακοί κλπ.). 

2. Προχώρησε στην «τακτοποίηση» - νοµιµοποίηση των αυθαίρετων κτισµάτων - 
µε τους γνωστούς διαδοχικούς νόµους, των οποίων η ισχύς φαίνεται να 
διαιωνίζεται - χωρίς κανένα στατικό έλεγχο, πλην του ανεπαρκούς ∆ελτίου 
∆οµικής Τρωτότητας (∆.∆.Τ.).  

3. ∆ηµιούργησε έναν πραγµατικά αυστηρό επιστηµονικά κανονισµό για τον έλεγχο 
και την ενίσχυση των οικοδοµών, τον ΚΑΝ.ΕΠΕ., που αυτοµάτως τον 
αποδυνάµωσε, µε τη µη υποχρεωτική χρήση των Ευρωκωδίκων, τµήµα των 
οποίων αποτελεί ο ΚΑΝ.ΕΠΕ., µε την άδεια σε µη µηχανικούς να κάνουν 
σχετικές µελέτες, µε τη µη υποχρεωτική εφαρµογή του περιοδικά (όπως – 
αντίθετα – γίνεται µε την ενεργειακή επιθεώρηση και το σχετικό πιστοποιητικό, 
το οποίο έχει καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα, προς το παρόν) αλλά µόνο σε 
περίπτωση προσθήκης κ.λπ. 

4. ∆εν λαµβάνει καµία µέριµνα για υπάρχουσες οικοδοµές σε περιοχές όπως η 
Φθιώτιδα, η Κοζάνη κ.λπ., όπου τα νέα επιστηµονικά δεδοµένα οδήγησαν στην 
κατάταξή τους σε ανώτερη ζώνη σεισµικής επικινδυνότητας, καθιστώντας 
ουσιαστικά ανεπίκαιρες ακόµη και σοβαρές µελέτες του παρελθόντος, κάνοντας 
τις προσθήκες πρακτικά αδύνατες. 

5. ∆εν προχωρεί στην κατάρτιση του περίφηµου µητρώου κατασκευαστών - πάγιο 
αίτηµα του ΤΕΕ - ούτε στην υποχρέωση πιστοποίησης των εταιρειών 
παραγωγής υλικών, των συνεργείων κ.λπ.  

6. Έρχεται κατόπιν εορτής (σεισµός) και δαπανά, όπως έχει βέβαια υποχρέωση, 
µεγάλα ποσά για την αποκατάσταση ζηµιών σε σεισµόπληκτες περιοχές. Ζηµιές 
που µεγάλο µέρος τους θα είχε αποτραπεί µε συστηµατική και οργανωµένη 
επιβολή και χρηµατοδότηση ενός σχεδίου πρόληψης, µε σύσταση ενός 
χρηµατοδοτικού εργαλείου αντίστοιχου του «εξοικονοµώ κατ’ οίκον».  

7. Όσο για το άλλο κοινωνικό κόστος, αυτό της περίθαλψης τραυµατιών, της 
αποζηµίωσης οικογενειών θυµάτων κ.λπ., έχουµε πάντα έτοιµο το εξιλαστήριο 
θύµα – οι κακοί µηχανικοί, όπως αποφάνθηκε η πολιτεία µε το νόµο 
Γιαννόπουλου (1999), οι οποίοι φταίνε για όλα, όσα χρόνια κι αν περάσουν από 
την κατασκευή κτιρίου που αστόχησε. 

 
Μετά λοιπόν και την κατάρρευση της κτηµαταγοράς, λόγω της οικονοµικής 

κρίσης και της κρίσης του τραπεζικού συστήµατος µε τις συνέπειές της (σταµάτηµα 
στις χορηγήσεις δανείων σε επιχειρήσεις, ιδιώτες κ.λπ.), αλλά και µετά τους σεισµούς 
στη Φθιώτιδα (2013) και Κεφαλονιά (2014) και τα – όποια - µέτρα πήρε η κυβέρνηση 
για την ενίσχυση των σεισµοπαθών, ήρθε η ώρα να δούµε σοβαρά - από την τεχνική 
σκοπιά - τόσο την αναθέρµανση της οικοδοµικής δραστηριότητας ως κινητήριου 
µοχλού της οικονοµίας όσο και την πραγµατική ενίσχυση και ανακαίνιση των 
υπαρχουσών οικοδοµών.  
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Αυτό θα πρέπει να γίνει µε συντονισµένες πρωτοβουλίες προς στοχευµένες 
κατευθύνσεις και όχι προσχηµατικά. 

Εκτιµώντας ότι ο ρόλος του ΤΕΕ, πέρα από τον αυτονόητο ρόλο των µελών του 
στη σωστή µελέτη και κατασκευή των κτιρίων, είναι και να συµβουλεύει και να 
προετοιµάζει την κοινωνία, µέσω των οργανωµένων φορέων της (∆ηµόσια ∆ιοίκηση), 
για την αντιµετώπιση των συνεπειών του σεισµικού φαινοµένου, το Τµήµα µας, µετά 
από συνεδρίαση της ∆.Ε. του, κωδικοποίησε και κοινοποιεί προς τους αρµόδιους 
φορείς τις ακόλουθες προτάσεις για την αντισεισµική θωράκιση και την πολιτική 
προστασία έναντι σεισµού, τόσο της περιοχής αναφοράς του, όσο και του συνόλου 
της χώρας. 

 
 Α. Σε πανελλαδικό επίπεδο: 

1. Είναι άµεση ανάγκη να εφαρµοσθούν υποχρεωτικά οι Ευρωκώδικες, που 
ενσωµατώνουν τον πιο σύγχρονο αντισεισµικό κανονισµό και ο ΚΑΝ.ΕΠΕ., που, 
ενώ είναι από καιρό νόµος του κράτους, λόγω της αναφοράς του στους 
Ευρωκώδικες, η υποχρεωτική εφαρµογή των οποίων καθυστερεί αδικαιολόγητα, 
εφαρµόζεται (ο ΚΑΝ.ΕΠΕ.) αποσπασµατικά και µετ’ εµποδίων. 

2. Να σταµατήσει άµεσα η τακτοποίηση αυθαιρέτων κτισµάτων µε µόνο έλεγχο 
στατικής επάρκειας τη συµπλήρωση του ∆ελτίου ∆οµικής Τρωτότητας, µε 
οπτικό µακροσκοπικό έλεγχο. Το ∆ελτίο αυτό είναι χρήσιµο για την καταγραφή 
διαφόρων στοιχείων της οικοδοµής, που συναρτώνται µε τη λειτουργικότητά της 
σε ανεκτά όρια ασφαλείας σε περίπτωση σεισµού, όµως δεν αποτελεί έλεγχο 
στατικής επάρκειας. Παράλληλα, λοιπόν, µε τη συµπλήρωση του ∆ελτίου αυτού, 
προτείνουµε να γίνει δεκτή η άποψη ότι θα µπορούσαν να εφαρµοστούν οι ίδιες 
διαδικασίες, που ορίζει ο νόµος για τα αυθαίρετα που έχουν κατασκευαστεί σε 
κτίρια κοινωφελούς χρήσης ή εναλλακτικά να εναρµονιστεί ο νόµος, σύµφωνα 
µε τον ισχύοντα Κανονισµό Επεµβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) για κατασκευές από 
οπλισµένο σκυρόδεµα, ο οποίος αποτελεί ήδη και νόµος του κράτους. ∆ηλαδή, 
να γίνει υποχρεωτικός ο έλεγχος των αυθαίρετων κατασκευών που εντάσσονται 
στις ρυθµίσεις του Ν. 4178 µε τον ισχύοντα κανονισµό και υποχρεωτική 
ενίσχυση, όπου απαιτείται, ως προϋπόθεση για την τακτοποίησή τους. Να 
συµψηφισθεί η δαπάνη για τη σχετική µελέτη µε το πρόστιµο τακτοποίησης. 
Επιπλέον να χορηγείται προνοµιακή δανειοδότηση ή και επιδότηση, κατά 
περίσταση, του κόστους για την ενίσχυση.  

3. Να σταµατήσει να θεωρείται «ταµπού» η ενηµέρωση των πολιτών υπό το 
πρόσχηµα της αποφυγής του πανικού. Προφανώς, δεν πρέπει να 
τροµοκρατηθεί ο πληθυσµός, όµως καλός πολίτης είναι ο ενηµερωµένος 
πολίτης. Έτσι, πρέπει να πούµε την αλήθεια στον κόσµο για τα παλιά κτίρια. Τα 
κτίρια αυτά, είναι ακριβώς αυτό που σηµαίνει ο χαρακτηρισµός τους : παλαιά. 
Αυτό σηµαίνει ότι είναι κατασκευασµένα µε ανεπίκαιρους ή χωρίς αντισεισµικούς 
κανονισµούς, µε υλικά που είναι πλέον γερασµένα, µε παρωχηµένους τρόπους 
κατασκευής καθώς και µε ενσωµατωµένες, ορατές και αόρατες, βλάβες από 
σεισµούς που έχουν ήδη γίνει. 

4. Υποστηρίζουµε ότι πρέπει να γίνει υποχρεωτικός για όλα τα ιδιωτικά κτίρια 
συνήθους σπουδαιότητας ο έλεγχος στατικής επάρκειας, σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 2 για τα αυθαίρετα κτίσµατα, ανά 
10ετία, µε έκδοση σχετικού πιστοποιητικού και ενηµέρωση της ταυτότητας του 
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κτιρίου. Σηµειώνουµε ότι στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. προβλέπεται η δυνατότητα της 
∆ηµόσιας Αρχής να επιβάλει υποχρεωτικά τον έλεγχο σε περιοχές που – όπως 
στη Φθιώτιδα – έχει υπάρξει σοβαρή µεταβολή προς τα πάνω του σεισµικού 
συντελεστή (βλ. 2η §). Να απαιτείται πιστοποιητικό στατικής επάρκειας, µετά 
από ουσιαστικό έλεγχο, σύµφωνα µε τον ισχύοντα κανονισµό, σε κάθε 
µεταβίβαση ακινήτου που κατασκευάστηκε µε νόµιµη άδεια προ του 1992. 
Αντίστοιχα, να απαιτείται ∆.∆.Τ. για τα µεταγενέστερα. 

5. Προτείνουµε το συµψηφισµό του κόστους των µελετών για την έκδοση των 
ανωτέρω πιστοποιητικών µε το φόρο ακίνητης περιουσίας. 

6. Θεωρούµε ότι είναι υποχρέωση των τραπεζών να δανειοδοτήσουν τις 
ενισχύσεις που θα προκύψουν, µε εγγύηση το ίδιο το ακίνητο και µε κρατική 
επιδότηση του επιτοκίου. Εναλλακτικά ή/και συµπληρωµατικά να µελετηθεί και η 
παροχή άλλων κινήτρων (µεταφορά συντελεστή δόµησης, φοροαπαλλαγές 
κλπ.). 

7. Ο ίδιος έλεγχος πρέπει να γίνεται ανά 5ετία σε όλα τα δηµόσια κτίρια και στα 
ιδιωτικά µεγάλης σπουδαιότητας και να δίνεται προτεραιότητα στην επισκευή 
τους, όταν χρειάζεται. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να συσταθούν µόνιµες 
επιτροπές ελέγχου, ανά περιοχή, από µηχανικούς υπαλλήλους των κατά 
τόπους ∆.Τ.Ε. των Περιφερειακών Ενοτήτων και ιδιώτες µηχανικούς, µέλη του 
Τµήµατος, όπου δεν επαρκούν οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών, που θα έχουν ως 
πρόσθετη υποχρέωση την ανασύσταση (όπου δεν υπάρχουν) και τήρηση – 
ενηµέρωση των φακέλων µελετών των κτιρίων αυτών και σε δεύτερη φάση την 
ψηφιοποίησή τους. Αποτελεί δε υποχρέωση των φορέων της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης να µεριµνήσουν για την κατά προτεραιότητα διασφάλιση 
κονδυλίων, για τη λειτουργία των επιτροπών αυτών. Ειδικά για τα ιδιωτικά κτίρια 
που ενοικιάζει το Ελληνικό ∆ηµόσιο για τη στέγαση Υπηρεσιών του, πρέπει να 
γίνει υποχρεωτικός ο έλεγχος βάσει του ΚΑΝ.ΕΠΕ. και η έκδοση σχετικού 
πιστοποιητικού πριν, από την ενοικίαση. 

 
 Β. Σε επίπεδο Περιφέρειας : 
1. Ειδικά για την περιοχή της Λαµίας, µε την ιδιαιτερότητα που προαναφέρθηκε και 

που είναι σπάνια σε όλο τον Ελλαδικό χώρο, εκτός από τα κίνητρα που 
µνηµονεύτηκαν ανωτέρω, για τον έλεγχο και την ενίσχυση των ιδιωτικών 
κτισµάτων, επαναφέρουµε την πρόταση για παροχή δικαιώµατος ανέγερσης 
κτιρίου ίσου όγκου και εµβαδού µε το υφιστάµενο, σε περίπτωση που αυτό έχει 
βλάβες που καθιστούν την ενίσχυσή του αντιοικονοµική και προκρίνεται η 
καθαίρεσή του, ασχέτως των διατάξεων του εκάστοτε ισχύοντα Γ.Ο.Κ.. 
Σηµειώνουµε ότι στο νέο Γ.Ο.Κ. (Ν.Ο.Κ.) προβλέπεται η απόσυρση κτιρίου για 
διάφορους λόγους, µε αντίστοιχα κίνητρα. 

2. Να ανατεθούν άµεσα και κατά προτεραιότητα σε αρµόδιους επιστήµονες 
µικροζωνικές µελέτες για τις ευρύτερες περιοχές των µεγάλων πόλεων της 
περιφέρειας του Τµήµατος. Είναι απαράδεκτο να σχεδιάζονται Γ.Π.Σ., χωρίς να 
λαµβάνονται υπ’ όψη τα εδαφολογικά δεδοµένα κάθε περιοχής. 

3. Με τη συνδροµή του Ο.Α.Σ.Π., να σχεδιασθεί για κάθε µεγάλη πόλη της 
περιφέρειας ένα ρεαλιστικό σχέδιο αντιµετώπισης της κατάστασης, µετά από 
ενδεχόµενο µεγάλο σεισµό, που θα περιλαµβάνει µε ακρίβεια τις αρµοδιότητες 
και ευθύνες κάθε δηµόσιου λειτουργού, ανεξαρτήτως βαθµίδας, σε επίπεδο 
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µονάδας (τροχονόµοι, πυροσβέστες, εκπαιδευτικοί, νοσοκόµοι κλπ.), που θα 
µπορεί να εφαρµόζεται αυτόµατα, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης σχετικών 
επίκαιρων οδηγιών. Να καθορισθούν χώροι συγκέντρωσης του πληθυσµού ανά 
περιοχή της κάθε πόλης και τρόπος µετάβασης σ’ αυτούς, ώστε αφ’ ενός να 
µείνουν ελεύθεροι κεντρικοί άξονες για την κυκλοφορία έκτακτης ανάγκης 
(πυροσβεστικά, περιπολικά, ασθενοφόρα), αφ’ ετέρου δε να αποφευχθεί η 
χρήση πολύ στενών δρόµων, όπου θα υπάρξει ο κίνδυνος µποτιλιαρίσµατος 
αλλά και ατυχηµάτων από δευτερογενείς αιτίες (καθυστερηµένες καταρρεύσεις, 
µετασεισµοί, πανικός). 

4. Επίσης µε τη συνδροµή του Ο.Α.Σ.Π., να εκπαιδευθεί ο πληθυσµός των 
µεγάλων πόλεων, µε τακτικές (2 κατ’ έτος) ασκήσεις, ώστε η εφαρµογή του 
ανωτέρω σχεδίου να γίνει τελείως µηχανικά και αυτοµατοποιηµένα. 

5. Να οργανωθούν οµάδες µηχανικών (ιδιώτες και υπάλληλοι) που θα κάνουν 
αυτοψίες σε κάθε πόλη και οικισµό, την επαύριο ενδεχοµένου σεισµού, ώστε να 
κάνουν µια πρώτη (όχι οριστική) εκτίµηση για την κατάσταση των κτιρίων, 
προκειµένου τα µεν κατάλληλα να δοθούν άµεσα σε χρήση, τα δε ακατάλληλα ή 
επισφαλή να αποκλεισθούν. 

6. Τέλος, πέρα από τη στατική επάρκεια των κτιρίων και τους σχετικούς ελέγχους, 
θα ήταν παράλειψη να µην επισηµανθεί η αντίστοιχη ανάγκη ελέγχων και 
συντήρησης των µηχανολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων (λεβητοστάσια 
κλπ., εν όψει µάλιστα και της χρήσης φυσικού αερίου), που είναι επίσης παλαιές 
και εν δυνάµει επικίνδυνες κατασκευές, αν δεν συντηρούνται σωστά. Να 
σηµειώσουµε εδώ ότι το τµήµα των ενεργειακών επιθεωρήσεων, που αφορούσε 
στις εγκαταστάσεις αυτές, έχει «παγώσει». 

 

Με αυτό τον τρόπο, θα µπορέσουµε, σε βάθος 10ετίας να αναβαθµίσουµε σε 
ικανοποιητικό βαθµό τον υπάρχοντα δοµητικό πλούτο της χώρας. Το οικονοµικό 
κόστος φαίνεται ενδεχοµένως µεγάλο. Ωστόσο, ο συµψηφισµός δαπανών µε το 
Τέλος Ακίνητης Περιουσίας είναι συνταγµατικά δίκαιος, αφού ο φόρος πρέπει να είναι 
ανταποδοτικός, η προνοµιακή δανειοδότηση - επιδότηση είναι βέβαιο ότι 
µεσοπρόθεσµα - δεδοµένης της σεισµικότητας στην Ελλάδα - θα έχει µικρότερο 
κόστος από αυτό της µετά το σεισµό αποκατάστασης των ζηµιών, θα αποφευχθούν 
κοινωνικά προβλήµατα που συνοδεύουν τις καταστροφές από σεισµούς και το 
συνακόλουθο οικονοµικό τους κόστος και τέλος θα αναθερµανθεί η αγορά εργασίας 
στην οικοδοµή µε ευεργετικές συνέπειες στην οικονοµία της χώρας, 
συνυπολογίζοντας το γεγονός ότι η κάµψη της οικοδοµικής δραστηριότητας 
συµπαρασύρει πτωτικά τη βιοµηχανία, µεγάλο µέρος της οποίας εστιάζει τη 
δραστηριότητά της στην παραγωγή οικοδοµικών υλικών.  

 

Ο Πρόεδρος 

 
Απόστολος Καραναστάσης                                         


