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ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

ΤΟΥ ΤΟΥ 

΄΄ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ΄΄΄΄ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ΄΄

Άνθιμος Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Άνθιμος Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Δρ. Πολιτικός ΜηχανικόςΔρ. Πολιτικός Μηχανικός



Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 
ΕΠΑΝΤΥΚ η αντισεισμική θωράκιση 
της χώρας αποτελεί μείζον εθνικό 
θέμα τόσο από κοινωνικής όσο και 

από οικονομικής άποψης. 

Τα στοιχεία που προέκυψαν 
αποτελούν ένα πρώτο βήμα για την 

χάραξη 

Ενεργητικής Αντισεισμικής Πολιτικής



Προς αυτή την κατεύθυνση εντάσσεται η 
θεσμοθέτηση του:

΄΄ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ΄΄΄΄ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ΄΄
Ή ως είθισται να ονομάζεται το Ή ως είθισται να ονομάζεται το 

΄΄ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΥΤΙ΄΄΄΄ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΥΤΙ΄΄

Τόσο η Πολιτεία όσο και το Τ.Ε.Ε πολλαπλά 
έχουν εξαγγείλει την θέσπιση του, ωστόσο 

καμία έμπρακτη προσέγγιση δεν έχει 
σημειωθεί. 



Σε άλλου είδους κατασκευές το Μητρώο υφίσταται και 
τηρείται περιοδικά

•Οχήματα

•Ανελκυστήρες

•Ανυψωτικά

•Μηχανές παραγωγής



Η εν λόγω εργασία Η εν λόγω εργασία προσεγγίζει το θέμα και προσεγγίζει το θέμα και 
προτείνει το περιεχόμενο του προτείνει το περιεχόμενο του 

΄΄ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ΄΄ ΄΄ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ΄΄ 

ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΩΣ ΜΕΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ--ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
και και 

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Άμεσα οφέλη:Άμεσα οφέλη:

••Εκ των προτέρων πρόγνωση βλαβών πριν από σεισμόΕκ των προτέρων πρόγνωση βλαβών πριν από σεισμό

••Κριτήριο Αγοράς ΑκινήτωνΚριτήριο Αγοράς Ακινήτων

••Στοιχείο Αντισεισμικής Ασφάλισης και ΑποζημιώσεωνΣτοιχείο Αντισεισμικής Ασφάλισης και Αποζημιώσεων

••Πρωτογενή στοιχεία για εκτίμηση φ.ι μετά από σεισμόΠρωτογενή στοιχεία για εκτίμηση φ.ι μετά από σεισμό

••Προστασία Μηχανικών Προστασία Μηχανικών -- Κατασκευαστών Κατασκευαστών 



Υφιστάμενο Πλαίσιο για την Ασφάλεια των ΚτιρίωνΥφιστάμενο Πλαίσιο για την Ασφάλεια των Κτιρίων

Κανονισμός Περιγραφή άρθρου

Κτιριοδομικός κανονισμός
(1989)

αρ. 5, παρ2 
(ασφάλεια)(2.2.3)

΄΄Η συνεχής συντήρηση του κτιρίου ή δομικού έργου
η οποία είναι υποχρεωτική για τους ιδιοκτήτες…΄΄

Π.Δ 305 / 1996
αρ. 3, παρ. 11

΄΄Μετά την αποπεράτωση του έργου ο φάκελος ασφάλειας και
υγείας συνοδεύει το έργο σε όλη την διάρκεια της ζωής του
και φυλάσσεται με ευθύνη του κυρίου του έργου. Σε
περίπτωση μεταβίβασης…. ο νέος ιδιοκτήτης μεριμνά ώστε
να περιέχεται στην διάθεση του ακριβές αντίγραφο του φακ.
ασφ. και υγείας

Κ.Τ.Σ. 1997
αρ.15, παρ15.16

΄΄Τα αποτελέσματα των ελέγχων ……θα αποτελούν τα
πιστοποιητικά αντοχής σκυροδέματος του έργου. Ο
αγοραστής έτοιμου διαμερίσματος ή οικοδομής είναι
υποχρεωμένος να ελέγχει ότι τα προηγούμενα πιστοποιητικά
συνοδεύουν τους τίτλους κυριότητας της οικοδομής΄΄

Ε.Κ.Ω.Σ 2000, 
αρ.22, παρ.

Προτείνεται περιοδική επιθεώρηση για κτιριακές
κατασκευές ανά 10 έτη



••Παρατηρείται μια γενική ασάφειαΠαρατηρείται μια γενική ασάφεια

••Διασπορά σε διάφορα νομοθετήματα με Διασπορά σε διάφορα νομοθετήματα με 
διαφορετικό προσανατολισμόδιαφορετικό προσανατολισμό

••Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων το Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων το 
υφιστάμενο πλαίσιο δεν εφαρμόζεταιυφιστάμενο πλαίσιο δεν εφαρμόζεται

••Δεν εξυπηρετεί την ενημέρωση των πολιτώνΔεν εξυπηρετεί την ενημέρωση των πολιτών

••Δεν εξυπηρετεί την Πολιτεία για την Διαχείριση Δεν εξυπηρετεί την Πολιτεία για την Διαχείριση 
του Αντισεισμικού Κινδύνουτου Αντισεισμικού Κινδύνου



•Καλύτερη ενημέρωση 

•Απαλλαγή του Δημοσίου από την ευθύνη 

•Έλλειψη συγκεκριμένου περιεχομένου φακέλου 

Προσέγγιση σε άλλες σεισμογενείς περιοχές (π.χ.Καλιφόρνια)Προσέγγιση σε άλλες σεισμογενείς περιοχές (π.χ.Καλιφόρνια)

•Ενημερωτικά Εγχειρίδια για την Προστασία 
Ακίνητης Περιουσίας έναντι του Σεισμικού Κινδύνου

•Έντυπο προσεισμικού ελέγχου το οποίο μπορεί να 
λειτουργήσει  μερικώς ως μητρώο οικοδομής

•΄΄Γνωστοποίηση αντισεισμικής τρωτότητας΄΄



΄΄ΜΗΤΡΩΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ΄΄΄΄ΜΗΤΡΩΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ΄΄

Περιεχόμενο:
1. ΤΑΥΤΟΤΗΑ ΕΡΓΟΥ

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

3. ΦΥΛΛΑ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ



1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ

Περιλαμβάνει τα
στοιχεία θέσης-
τοποθεσίας του
κτιρίου όπως επίσης
και τα πλήρη δομικά
στοιχεία.



2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Περιλαμβάνει τις
διαπιστώσεις όσο αφορά
γενικά στοιχεία του
κτιρίου αλλά και ειδικές
διαπιστώσεις όπως και
προτάσεις για την
αναβάθμιση του δομικού
και μη δομικού
συστήματος.



3. ΦΥΛΛΑ ΕΛΕΓΧΟΥ3. ΦΥΛΛΑ ΕΛΕΓΧΟΥ--ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Καταγράφει μέσω των
δελτίων την κατάσταση 
του κτιρίου και 
την προδιάθεση του για
βλάβη.



4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιλαμβάνονται οι ξυλότυποι της εκδοθείσας
οικοδομικής άδειας και οι τυχόν προσθήκες, 
διαρρυθμίσεις που έχουν γίνει στην διάρκεια του
χρόνου. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει μελέτη ή
δεν βρίσκονται τα σχέδια διενεργείται επί τόπου
αποτύπωση. Επιπρόσθετα, συμπεριλαμβάνονται
δελτία μετασεισμικής καταγραφής (π.χ. ΥΑΣΒΕ), 
φωτογραφίες, σκαριφήματα, κ.α. 



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΝΕΟΔΜΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΜητρώοΜητρώο ΟικοδομήςΟικοδομής ΜητρώοΜητρώο ΟικοδομήςΟικοδομής

ΠεριοδικήΠεριοδική επιθεώρησηεπιθεώρηση –– ΠροσεισμικόςΠροσεισμικός
ΈλεγχοςΈλεγχος

((ΔιενεργείταιΔιενεργείται ανάανά δεκαετίαδεκαετία)

ΣυντάσσεταιΣυντάσσεται κατάκατά τηντην έκδοσηέκδοση τηςτης
οικοδομικήςοικοδομικής άδειαςάδειας. . ΕνΕν συνεχείασυνεχεία μετάμετά τοτο
πέραςπέρας δεκαετίαςδεκαετίας διενεργείταιδιενεργείται περιοδικήπεριοδική
επιθεώρησηεπιθεώρηση –– προσεισμικόςπροσεισμικός έλεγχοςέλεγχος.  .  

ΠεριλαμβάνειΠεριλαμβάνει::
1)1)ΤαυτότηταΤαυτότητα ΈργουΈργου
2)2)ΤεχνικήΤεχνική έκθεσηέκθεση επιθεώρησηςεπιθεώρησης
3)3)ΦύλλαΦύλλα ελέγχουελέγχου--επιθεώρησηςεπιθεώρησης
4)4)ΠαράρτημαΠαράρτημα
ΣχέδιαΣχέδια ξυλότυπωνξυλότυπων οικοδομικήςοικοδομικής άδειαςάδειας
ΣκαριφήματαΣκαριφήματα
ΔελτίοΔελτίο μετασεισμικούμετασεισμικού ελέγχουελέγχου
ΦωτογραφίεςΦωτογραφίες

**ΕνημερωτικόΕνημερωτικό φύλλοφύλλο διάσωσηςδιάσωσης

Δεν πραγματεύεται στην εργασία

3 3 αντίτυπααντίτυπα: : 
ΟικοδομήΟικοδομή, , 
ΔήμοςΔήμος ήή ΚοινότηταΚοινότητα
ΚρατικήΚρατική αρχήαρχή διαχείρισηςδιαχείρισης κινδύνουκινδύνου

4 4 αντίτυπααντίτυπα: : 
ΠολεοδομίαΠολεοδομία, , ΟικοδομήΟικοδομή, , 
ΔήμοςΔήμος ήή ΚοινότηταΚοινότητα
ΚρατικήΚρατική αρχήαρχή διαχείρισηςδιαχείρισης κινδύνουκινδύνου



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

••ΗΗ έννοιαέννοια τουτου ταχέωςταχέως οπτικούοπτικού έλεγχουέλεγχου είναιείναι δυνατόδυνατό νανα ταυτιστείταυτιστεί μεμε
τηντην περιοδικήπεριοδική επιθεώρησηεπιθεώρηση τωντων οικοδομώνοικοδομών. . 

••ΤαΤα οφέληοφέλη πουπου θαθα προκύψουνπροκύψουν απόαπό τηντην θέσπισηθέσπιση τουτου ίσωςίσως δενδεν είναιείναι
άμεσαάμεσα ορατάορατά αλλάαλλά θαθα έλθουνέλθουν μετάμετά απόαπό κάποιακάποια σεισμικήσεισμική δόνησηδόνηση, , απόαπό

τηντην οποίαοποία θαθα προκληθούνπροκληθούν βλάβεςβλάβες στονστον πολεοδομικόπολεοδομικό ιστόιστό..



Η θεσμοθέτηση του ΄΄μητρώου οικοδομής΄΄ εξαρτάται άμεσα από
την ΄΄στάση΄΄ της πολιτείας αναφορικά με την αντιμετώπιση του
σεισμικού κινδύνου. 

Το ερώτημα που γεννάται είναι: 

η πολιτεία θα αποτελεί τον μοναδικό αρωγό ανασυγκρότησης μετά
από ισχυρό σεισμό ή θα είναι ο επικουρικός χορηγός παράλληλα με

τους ιδιοκτήτες ακινήτων, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες; 

Σε κάθε περίπτωση η δημιουργία του μητρώου θα αποτελέσει
οδηγό τόσο των πολιτών όσο και του κρατικού μηχανισμού προς
την ανάπτυξη συγκεκριμένου σχεδίου διαχείρισης του σεισμικού
κινδύνου.



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗ ΣΑΣ!!!ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗ ΣΑΣ!!!

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΙΡΕΙΤΕΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΩΝ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΙΡΕΙΤΕΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΩΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ


