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Ε
πείγουσα διάταξη, μέσω της οποίας ο προ-
σεισμικός έλεγχος των δημόσιων κτιρίων 
θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτικός και 

να γίνει άμεσα, ζήτησε από την κυβέρνηση ο 
ΟΑΣΠ, όπως αποκαλύπτει στη Realnews ο πρό-
εδρος του οργανισμού και καθηγητής Γεωλογί-
ας Ευθύμιος Λέκκας. Οπως εξηγεί ο ίδιος, αιτία 
της έκκλησής του δεν είναι άλλη από τον μεγά-
λο αριθμό των κτιρίων που ανήκουν στο ελλη-
νικό Δημόσιο και στα οποία δεν έχει γίνει ακό-
μα κανένας έλεγχος. 

«Από τα 30.000 κτίρια του Δημοσίου που βρί-
σκονται σε χρήση, τα περισσότερα είναι μεγά-
λης σημασίας και συγκεντρώνουν πλήθος πο-
λιτών. Πρόκειται για κτίρια δημόσιων υπηρεσι-
ών, νοσοκομείων, ιερών ναών, σχολείων, εγκα-
ταστάσεις τοπικής αυτοδιοίκη-
σης και περιφερειών. Από αυ-
τά, περίπου τα 14.000 έχουν 
ελεγχθεί, οπότε υπάρχουν πε-
ρίπου 16.000 κτίρια που παρα-
μένουν χωρίς έλεγχο», αναφέρει 
ο κ. Λέκκας. 

Οι καθυστερήσεις στην υλο-
ποίηση των ελέγχων είναι γνωστές 
στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. 
Ομως, μετά τον καταστροφικό σει-
σμό στην Τουρκία το ζήτημα τίθεται 
σε νέα διάσταση. Μετά τον σεισμό 
της Αθήνας, το 1999, υπήρξε εντο-
λή από το τότε ΥΠΕΧΩΔΕ, αλλά και 
από τον ΟΑΣΠ, ώστε να πραγματο-
ποιηθεί προσεισμικός έλεγχος σε πε-
ρίπου 80.000 κτίρια του δημόσιου και 
ευρύτερου δημόσιου τομέα. Πολλά 
από αυτά, περισσότερα από 50.000 
κτίσματα, είναι εγκαταλελειμμένα. Πρόκειται για 
κτίρια οργανισμών που έχουν καταργηθεί, για 
παλαιούς σταθμούς τρένων και για αποθήκες 
που πλέον δεν χρησιμοποιούνται. 

Σε όλα τα υπόλοιπα ο έλεγχος έχει ξεκινήσει 
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Του ΑΡΗ ΣΚΑΛΑΊΟΥ

ΤΈΣΣΈΡΑ ΛΈΠΤΑ πριν από τις 3 το μεσημέρι της Τρίτης 7 
Σεπτεμβρίου του 1999 τραντάζεται η Αττική από τον φονικό 
Εγκέλαδο με ισχύ 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με εστια-
κό βάθος λιγότερο από 10 χιλιόμετρα, γεγονός που έκανε το 
χτύπημα στην Αθήνα καταστροφικό. Χάνονται 143 άνθρω-
ποι και 80.000 οικογένειες μένουν προσωρινά άστεγες, ενώ 
6.000 Αθηναίοι ζούσαν σε κτίρια που κατέρρευσαν ή έπρε-
πε να κατεδαφιστούν. Αυτός ήταν ο δεύτερος πιο φονικός 
σεισμός μετά το 1953 στα νησιά του Ιονίου και είχε επίκε-
ντρο ένα σημείο στους πρόποδες της Πάρνηθας κοντά στο 
Μενίδι, το οποίο για τους σεισμολόγους, μέχρι εκείνα τα κα-
ταστροφικά 15 δευτερόλεπτα, ήταν πρακτικά ακίνδυνο ως 
«ασεισμικό». Θυμάμαι ότι εξηγούσαν πως το επίκεντρο βρι-
σκόταν κοντά στη σεισμική ζώνη του Κορινθιακού Κόλπου, 
που είχε δώσει τον σεισμό του 1981 με τους 20 νεκρούς, αλ-

λά, όπως έλεγαν τότε, δεν είχαν καταγράψει οποιαδήποτε 
σοβαρή δραστηριότητα. Την επόμενη χρονιά αναθεωρήθη-
κε μερικώς ο αντισεισμικός κανονισμός και το 2001 το ΥΠΕ-
ΧΩΔΕ εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία ζητούσε συστηματικό 
προσεισμικό έλεγχο σε 80.000 δημόσια κτίρια. Αντιληφθή-
καμε πως για να έχουμε καλύτερη εικόνα της σεισμικής επι-
κινδυνότητας χρειάζεται μεγαλύτερη σεισμική παρακολού-
θηση, ώστε να καταγράφεται και η παραμικρή προσεισμική 
δραστηριότητα για τον έγκαιρο εντοπισμό αχαρτογράφητων 
ρηγμάτων. Οι κανόνες των κατασκευών αυστηροποιήθηκαν 
και οι Ελληνες μάθαμε ότι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπι-
σης δεν είναι η άγνοια και η αφέλεια της αντίληψης «δεν θα 
συμβεί σε μένα», αλλά η ενημέρωση και η προετοιμασία. Ας 
γίνει η τραγωδία σε Τουρκία και Συρία μια υπενθύμιση για 
όσα δεν πρέπει να κάνουμε λάθος ξανά.
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η άποψη

143 λόγοι να θυμόμαστε 

Σήμα κινδύνου
για 16.000 κτίρια
του Δημοσίου

Νοσοκομεία, 
σχολεία, εκκλησίες, 
εγκαταστάσεις της 
τοπικής αυτοδιοίκησης 
και κρατικών 
υπηρεσιών πρέπει
να ελεγχθούν άμεσα, 
όπως τονίζει ο πρόεδρος 
του Οργανισμού 
Αντισεισμικού 
Σχεδιασμού και 
Προστασίας, 
Ευθύμιος Λέκκας

από το 1999. Ομως, με την πάροδο του 
χρόνου η διαδικασία κόλλησε στα γνω-
στά γρανάζια της ελληνικής γραφειο-
κρατίας, με αποτέλεσμα ο ρυθμός των 
ελέγχων να έχει επιβραδυνθεί σημα-
ντικά. Ετσι, σχεδόν 24 χρόνια μετά 
τον σεισμό της Αθήνας, τα περίπου 
16.000 από τα αποκαλούμενα «κτί-
ρια ενδιαφέροντος» μένουν χωρίς 
προσεισμικό έλεγχο. Μάλιστα, εκτι-
μάται ότι, σε περίπτωση που συνε-

χιστούν οι σημερινοί ρυθμοί των αυτοψιών, 
θα απαιτηθούν περίπου 40-45 χρόνια για να κλείσει ο κύκλος του ελέγχου.

Το ιδιαίτερα σημαντικό θέμα συζητήθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Μέγα-
ρο Μαξίμου, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον πρωθυπουργό Κυριά-
κο Μητσοτάκη. Οπως ανακοινώθηκε, αντικείμενο της σύσκεψης ήταν ο άμεσος 
προσεισμικός έλεγχος για ζητήματα αντισεισμικής προστασίας και ανθεκτικότητας 
των δημόσιων κτιρίων. Σε πρώτη φάση, αναμένεται να ελεγχθούν σχολεία και νο-
σοκομεία, ενώ οι σχετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης πρόκειται να ανακοινω-

θούν την επόμενη εβδομάδα από το υπουργείο 
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Στη 
σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου συμμετείχαν ο 
υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προ-
στασίας Χρήστος Στυλιανίδης, οι υπουργοί Επι-
κρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης και Ακης Σκέρ-
τσος, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ 
Γιάννης Μπρατάκος, ενώ παρόντες ήταν τόσο 
ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθ. Λέκκας όσο και ο 
πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι πρωτοβου-
λίες που θα ανακοινωθούν από την κυβέρνηση 
θα αφορούν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο 
γίνονται οι έλεγχοι, με απώτερο στόχο την επι-
τάχυνσή τους. «Ο ΟΑΣΠ έχει αρμοδιότητα να 
θέτει τις προδιαγραφές. Την αρμοδιότητα για 
τον έλεγχο έχουν οι φορείς που είναι ιδιοκτήτες 
των κτιρίων, όπως το Δημόσιο, οι περιφέρειες, 
τα υπουργεία Υγείας, Παιδείας, η Εκκλησία κ.ά.», 
λέει χαρακτηριστικά ο Ευθ. Λέκκας.

Η ανησυχία
Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθ. Λέκκας και ο καθη-
γητής Αντισεισμικών Κατασκευών του ΕΜΠ Πα-
ναγιώτης Καρύδης βρέθηκαν στις πληγείσες πε-
ριοχές της Τουρκίας αλλά και της Συρίας, λίγες 
ώρες μετά τον διπλό σεισμό των 7,8 και 7,6 Ρί-
χτερ. Αυτό που αντίκρισαν ήταν χιλιάδες κτίρια, 
χτισμένα στην ουσία από άμμο και χαλίκια, με 
ελάχιστη ποσότητα τσιμέντου και σιδήρου στις 
κολόνες και στις δοκούς, ανύπαρκτες βάσεις-πε-
διλώσεις κτιρίων, πολυκατοικίες χτισμένες πάνω 
σε γεωργικές καλλιέργειες. Αν και η ανησυχία για 
τις επιπτώσεις μιας αντίστοιχης σεισμικής δόνη-
σης στην Ελλάδα είναι έκδηλη, επισημαίνεται ότι 
τα κτίρια που κατέρρευσαν στην Τουρκία απέ-
χουν πολύ από τις ελληνικές κατασκευές, οι οποίες 
διέπονται από πολύ αυστηρούς αντισεισμικούς 
κανονισμούς. Ωστόσο, η εμπειρία που αποκόμι-
σαν οι δύο καθηγητές από αυτόν τον καταστρο-


