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Περίληψη
Στην παρούσα μελέτη αποτιμάται η σεισμική διακινδύνευση στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της χώρας από το
σεισμό της Πάρνηθας (Αθήνας) της 7ης-9-1999 με βάση σενάριο εκτίμησης των δομικών απωλειών στον υπόψη
σεισμό. Η εκτίμηση της διακινδύνευσης των κατασκευών της Αττικής με βάση σενάριο βλαβών, για πέντε
δομικούς τύπους κατασκευών με ομοειδή χαρακτηριστικά, προσδιορίζεται για το συνολικό κτιριακό δυναμικό της
Αττικής με χρήση των στοιχείων της εθνικής απογραφής (ΕΛΣΤΑΤ/ΕΣΥΕ 2000) και συμπληρωματικά στοιχεία
από τις πιλοτικές απογραφές του ΤΕΕ στα πλαίσια της δράσης "Εθνική Πολιτική για την ΑΝΤεισμική ενίσχυση
Υφισταμένων Κατασκευών – ΕΠΑΝΤΥΚ". Το συνολικό κτιριακό απόθεμα της υπό μελέτης περιοχής αφορά σε
750085 κατασκευές και αποτελεί ποσοστό 18,8% του κτιριακού αποθέματος της επικράτειας.
Εισαγωγή
Η χάραξη μιας ορθολογικής και μακροπρόθεσμης αντισεισμικής πολιτικής σε επίπεδο χώρας ή πολεοδομικών
συγκροτημάτων, με στοχευμένες προτεραιότητες ενισχύσεων εύτρωτων κτιρίων προϋποθέτει την αξιόπιστη
αποτίμηση της σεισμικής διακινδύνευσης από ενδεχόμενο σεισμικό κίνδυνο [1]÷[9], [11]÷[13]. Ο ποσοτικός
προσδιορισμός της αναμενόμενης διακινδύνευσης (risk), προκειμένου να είναι εφικτός έστω και κατά
προσέγγιση, προϋποθέτει την εκτίμηση: α) του σεισμικού κινδύνου, β) των υπό διακινδύνευση αγαθών, όπως η
πυκνότητα του πληθυσμού, το πλήθος και το είδος των κατασκευών καθώς και γ) της τρωτότητας (vulnerability)
των κτιρίων που αποτελεί μια ποσοτική εκτιμήτρια της προδιάθεσής τους να υποστούν ζημιές σε ένα ενδεχόμενο
σεισμικό γεγονός.
Η εκτίμηση της διακινδύνευσης των κατασκευών της Αττικής στο σεισμικό συμβάν της 7ης-09-1999 με βάση
σενάριο βλαβών, έγινε με στοιχεία των κατασκευών από την εθνική απογραφή του 2000 [10] κατά Δήμο και
Κοινότητα της Αττικής και συμπληρωματικά στοιχεία από τις πιλοτικές απογραφές του ΤΕΕ στα πλαίσια της
δράσης "Εθνική Πολιτική για την ΑΝΤεισμική ενίσχυση Υφισταμένων Κατασκευών – ΕΠΑΝΤΥΚ" [7]÷[9]. Η
σεισμική απαίτηση αg/ao κατά περιοχή προσδιορίσθηκαν από τις εκτιμηθείσες μακροσεισμικές εντάσεις [2]÷[4]
και την σχετική εδαφική επιτάχυνση αg του σεισμού της Αθήνας, ενώ η επιτάχυνση σχεδιασμού ao από τον ΕΑΚ
2003. Οι μέσοι βαθμοί αναμενόμενης βλάβης για τους πέντε δομικούς τύπους κατασκευών, προέκυψαν από τους
λόγους αg/ao κάθε περιοχής και από πρόσφατα προτεινόμενα Μητρώα Πιθανότητας Βλάβης και καμπύλες
τρωτότητας [2]÷[4]. Η σεισμική διακινδύνευση βάσει του σεναρίου αναμενόμενης βλάβης συγκρίνεται σε
συμπληρωματική εργασία [6] με τις τιμές που προκύπτουν με βάση τα στοιχεία κόστους επεμβάσεων
επισκευής/ενίσχυσης ή ανακατασκευής για το σύνολο των κατασκευών με βλάβες στην Αττική (180427
κατασκευές).
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Μεθοδολογία αποτίμησης της σεισμικής διακινδύνευσης
Η αποτίμηση της σεισμικής τρωτότητας και της αντίστοιχης διακινδύνευσης των κατασκευών της Αττικής στο
σεισμό της Πάρνηθας της 7ης-09-1999 με βάση σενάριο εκτίμησης των δομικών απωλειών, έγινε με στοιχεία των
κατασκευών από την εθνική απογραφή του 2000 [10] κατά Δήμο και Κοινότητα της Αττικής καθώς και
συμπληρωματικά στοιχεία από τις πιλοτικές απογραφές του ΤΕΕ [8] & [12], τα οποία θεωρήθηκαν
αντιπροσωπευτικά και για τις κατασκευές της Αττικής. Τα στοιχεία μέσου συμβατικού κόστους επεμβάσεων
επισκευής/ενίσχυσης και ανακατασκευής σε €/m2 και δομημένης επιφάνειας σε m2/κτίριο, λήφθηκαν από
σχετικές εργασίες [11] & [13] στον υπόψη σεισμό.
Καμπύλες τρωτότητας
Το κτιριακό δυναμικό κάθε δήμου της Αττικής κατατάχθηκε στους δομικούς τύπους του Πίνακα 1, σε πέντε επί
μέρους κατηγορίες κατασκευών, σύμφωνα με το σχετικό σενάριο δομικών απωλειών. Το σενάριο αυτό
αναπτύχθηκε με βάση τις δομικές βλάβες που εμφάνισαν οι κατασκευές από τον υπόψη σεισμό και με συσχέτιση
των επιπέδων δομικής βλάβης με κεντρικούς βαθμούς οικονομικής βλάβης [2]÷[4]. Ο Πίνακας 1 περιλαμβάνει
τους μέσους αναμενόμενους βαθμούς οικονομικής βλάβης για λόγο ag/ao=1, όπου ag, είναι επιτάχυνση του
σεισμού (Peak Ground Acceleration) και ao είναι η σεισμική επιτάχυνση σχεδιασμού κατά ΕΑΚ 2003. Στο Σχήμα
1 παρουσιάζονται οι μέσοι αναμενόμενοι βαθμοί βλάβης συναρτήσει του λόγου αg/ao, για όλες τις επί μέρους
κατηγορίες κατασκευών.
Πίνακας 1. Μέσοι αναμενόμενοι βαθμοί βλάβης ΜDFi (%) ανά κατηγορία κτιρίων για λόγο ag/ao=1 [2]÷[4].
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Σχήμα 1. Μέσοι αναμενόμενοι βαθμοί βλάβης ΜDFi (%) συναρτήσει του λόγου ag/ao για πέντε κατηγορίες
κτιρίων [2]÷[4].
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Σεισμική απαίτηση
Πίνακας 2. Μακροσεισμικές εντάσεις - εδαφικές επιταχύνσεις (ag) από το σεισμό της 7ης-9-1999, επιταχύνσεις
σχεδιασμού ao (κατά ΕΑΚ 2003) και λόγοι ag/ao των Ο.Τ.Α. της Αττικής.
Αριθμός

Ο.Τ.Α.

I

1 έως 3

Δ. Άνω Λιοσίων, Δ. Αχαρνών, Κ. Θρακομακεδόνων

4 έως 5

ao
(cm/sec2)
235,44

ag/aο

IX

ag
(cm/sec2)
804,32

Δ. Αγίας Βαρβάρας, Δ. Πεύκης

VIII

383,75

156,96

2,44

6 έως 13

Δ. Αγίων Αναργύρων, Δ. Ζεφυρίου, Δ. Καματερού, Δ. Λυκοβρύσεως, Δ.
Μεταμορφώσεως, Δ.Νέας Φιλαδέλφειας, Δ. Πετρούπολης, Δ. Φυλής

VIII

383,75

235,44

1,63

14 έως 31

Δ. Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Δ. Αθηναίων, Δ. Αιγάλεω, Δ. Γαλατσίου, Δ. Ηρακλείου, Δ.
Καλλιθέας, Δ. Κερατσινίου, Δ. Κορυδαλλού, Δ. Μοσχάτου, Δ. Νέας Ερυθραίας, Δ.
Νέας Ιωνίας, Δ. Νέας Χαλκηδόνος, Δ. Νίκαιας, Δ. Πειραιώς, Δ. Περιστερίου, Δ.
Ταύρου, Δ. Χαιδαρίου, Δ. Χαλανδρίου

VII

183,09

156,96

1,17

32

Δ. Ασπροπύργου

VII+

265,07

235,44

1,13

33 έως 36

Δ. Δραπετσώνας, Δ. Κηφισιάς, Δ. Περάματος, Δ. Ψυχικού

VI+

126,47

156,96

0,81

37 έως 40

Δ. Ελευσίνος, Δ. Ιλίου (Νέων Λιοσίων), Δ. Νέας Περάμου, Κ. Μαγούλας

VII

183,09

235,44

0,78

41 έως 50

Δ. Αλίμου, Δ. Αμαρουσίου, Δ. Δάφνης, Δ. Κρωπίας, Δ. Νέας Σμύρνης, Δ. Νέου
Ψυχικού, Δ. Παλαιού Φαλήρου, Δ. Παλλήνης, Δ. Υμηττού, Κ. Ανοίξεως

VI

87,36

156,96

0,56

51 έως 65

Δ. Αγίου Δημητρίου, Δ. Βάρης, Δ. Βούλας, Δ. Βριλησσίων, Δ. Βύρωνος, Δ.
Κερατέας, Δ. Μαρκόπουλου Μεσογαίας, Δ. Μελισσίων, Δ. Νέας Μάκρης, Δ.
Παιανίας, Δ. Φιλοθέης, Κ. Γραμματικού, Κ. Εκάλης, Κ. Νέας Πεντέλης, Κ.
Ροδοπόλεως

V+

60,34

156,96

0,38

66 έως 69

Δ. Αμπελακίων, Δ. Μάνδρας, Δ. Μεγαρέων, Κ. Οινόης

VI

87,36

235,44

0,37

70 έως 98

Δ. Αγίας Παρασκευής, Δ. Αργυρούπολης, Δ. Αρτέμιδος, Δ. Βουλιαγμένης, Δ.
Γέρακα, Δ. Γλυκών Νερών, Δ. Γλυφάδας, Δ. Ελληνικού, Δ. Ζωγράφου, Δ.
Ηλιούπολης, Δ. Καισαριανής, Δ. Καλυβιών Θορικού, Δ. Λαυρεωτικής, Δ.
Μαραθώνος, Δ. Παπάγου, Δ. Ραφήνας, Δ. Σπάτων-Λούτσας, Δ. Χολαργού, Κ. Αγίου
Κωνσταντίνου, Κ. Αναβύσσου, Κ. Ανθούσας, Κ. Διονύσου, Κ. Δροσιάς, Κ.
Κουβαρά, Κ. Παλαιάς Φωκαίας, Κ. Πεντέλης, Κ. Πικερμίου, Κ. Σαρωνίδος, Κ.
Σταμάτας

V

41,68

156,96

0,27

99 έως 109

Δ. Αίγινας, Δ. Αυλώνος, Δ. Βιλλίων, Δ. Ερυθρών, Δ. Σαλαμίνος, Κ. Αφιδνών, Κ.
Βαρνάβα, Κ. Μαρκόπουλου Ωρωπού, Κ. Νέων Παλατιών, Κ. Σκάλας Ωρωπού, Κ.
Ωρωπού

V+

60,34

235,44

0,26

110 έως 118

Δ. Αγίου Στεφάνου, Δ. Μεθάνων, Δ. Πόρου, Κ. Αγκιστρίου, Κ. Καλάμου, Κ.
Καπανδριτίου, Κ. Μαλακάσης, Κ. Πολυδενδρίου, Κ. Συκάμινου

V

41,68

235,44

0,18

119 έως 120

Δ. Σπετσών, Δ. Ύδρας

IV

19,89

156,96

0,13

121

Δ. Τροιζήνος

IV

19,89

235,44

0,08

122

Κ. Κρυονερίου

III

9,49

235,44

0,04

3

3,42

Η μακροσεισμική ένταση (Ι) εκτιμήθηκε βάσει της Τροποποιημένης Κλίμακας Mercalli (Modified Mercalli
Intensity Scale-MMI), προκειμένου να περιγραφεί η σεισμική απαίτηση από το σεισμό της Αθήνας για κάθε δήμο
και Κοινότητα της Αττικής [2]÷[4]. Από τις παραπάνω πηγές υπολογίστηκε η μακροσεισμική ένταση για κάθε
έναν από τους 122 Δήμους και Κοινότητες της Αττικής (Ι) και η οποία παρουσίασε εύρος μεγεθών από ΙΙΙ έως ΙΧ,
όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 2. Στην πλειονότητα των δήμων εμφανίσθηκαν χαμηλά επίπεδα έντασης και
μόνο σε ορισμένους δήμους εμφανίσθηκαν υψηλές εντάσεις. Η μέγιστη οριζόντια επιτάχυνση του εδάφους (Peak
Ground Acceleration, ag σε cm/sec2) εκτιμήθηκε από την μακροσεισμική ένταση I του σεισμού κατά ΕΜS98 ανά
δήμο ή κοινότητα, σύμφωνα με την Εξίσωση (1).
Ln(ΡGΑ)=0,74*I+0,03

(1)

Δείκτες σεισμικής διακινδύνευσης
Ο βαθμός δομικής βλάβης σε επίπεδο κτιρίου εκφράζει την απώλεια της ικανότητας ανάληψης δράσεων ως προς
την αρχική του ικανότητα. Για ανελαστική συμπεριφορά η ικανότητα αποτιμάται συνήθως με την καμπύλη
τέμνουσας βάσης - μετακίνησης της κορυφής του δομήματος. Κατ΄ αναλογία, ο βαθμός οικονομικής βλάβης
(Damage Factor - DF) δηλώνει την απώλεια της αξίας της κατασκευής Rc σε € (όπου η απώλεια της αξίας
θεωρείται ίση με τις δαπάνες για την αποκατάσταση των βλαβών) αναγόμενη στην αξία της κατασκευής (CRB ReBuild Cost) χωρίς τις βλάβες (κόστος αντικατάστασης του κτιρίου), σύμφωνα με την Εξίσωση (2).
DF=Rc/CRB

(2)

Η αξία της κατασκευής χωρίς τις βλάβες/κόστος αντικατάστασης (CRB) κάθε κτιρίου προσδιορίζεται ως γινόμενο
της συνολικής δομημένης επιφάνειας του (Α σε m2) πολλαπλασιασμένο με το μοναδιαίο κόστος κατασκευής (c
σε €/m2), σύμφωνα με την Εξίσωση (3).
CRB=Ac

(3)

Ο μέσος αναμενόμενος βαθμός οικονομικής βλάβης ΜDFi κάθε δομικού τύπου i (Εξίσωση 4) ορίζεται ως το
μέσο κόστος των επεμβάσεων (Rci) για την αποκατάσταση των βλαβών των κτιρίων (επεμβάσεις επισκευής για
ελαφρές/μέτριες βλάβες ή ανακατασκευής για βαριές/ολικές βλάβες) ανηγμένο στην αρχική αξία των
κατασκευών χωρίς τις βλάβες (κόστος αντικατάστασης CRBi).
MDFi=(Rc1/CRB1+Rc2/CRB2+..+Rcn/CRBn)/n
n:
Rc:
CRB:
A:
c:

(4)

o αριθμός των κτιρίων κάθε δομικού τύπου i
κόστος επεμβάσεων (επισκευής ή ανακατασκευής) κτιρίου (€)
αξία της κατασκευής πριν τις βλάβες (€)
συνολική επιφάνεια κτιρίου (m2)
οικοδομικό κόστος ανά μονάδα επιφάνειας (δεν περιλαμβάνει την αξία του οικοπέδου) σε €/m2.

Ο δείκτης διακινδύνευσης Ri για κάθε δομικό τύπο i, ο οποίος εκφράζει τις οικονομικές απώλειες για την
αποκατάσταση των βλαβών (Rci), ως ισοδύναμη επιφάνεια για ανακατασκευή σε m2 (όπου Rci=Ric),
υπολογίζεται από την Εξίσωση (5). Οι τιμές διακινδύνευσης εκτιμήθηκαν τόσο ανά Ο.Τ.Α. όσο και συνολικά
στην Αττική για όλες τις κατηγορίες των κατασκευών (i=1 έως 5), σύμφωνα με την Εξίσωση (6).
Ri = ΣΑiΜDFi

i=1 έως 5

(5)

R = Σ Ri

i=1 έως 5

(6)

Η εκτιμήτρια διακινδύνευσης r (%), Εξίσωση (7), υπολογίζεται από τον δείκτη R ανηγμένο στη συνολική
επιφάνεια των κτιρίων της Αττικής. Αντίστοιχα, η εκτιμήτρια V (%ο) υπολογίζεται από τον δείκτη R ανηγμένο
στη συνολική επιφάνεια των κτιρίων της χώρας (Αc), σύμφωνα με την Εξίσωση (8). Η ανηγμένη εκτιμήτρια r
εκφράζει την αναμενόμενη οικονομική απώλεια ως προς το σύνολο της δομημένης επιφάνειας της περιοχής
μελέτης, ενώ η ανηγμένη εκτιμήτρια V εκφράζει την αναμενόμενη οικονομική απώλεια ως προς τον συνολικό
4

οικοδομικό πλούτο της χώρας (3990970 κτίρια με 6635860 ορόφους και εκτιμώμενη μέση επιφάνεια 100
m2/όροφο, στοιχεία από απογραφή ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ 2000).

R(m 2 )
(%)
 Ai (m 2 )

r

(7)

ATTIKH

V

R (m 2 )

 Ai  Ac  663586000(m 2 )

(8)

(% o )

c

Όλοι οι παραπάνω δείκτες εκτιμήθηκαν επιπρόσθετα σε επίπεδο δήμου ή κοινότητας της Αττικής (RΟΤΑ, rΟΤΑ,
VΟΤΑ) με στόχο αφενός να προσδιορισθεί το εύρος της διακύμανσης των τιμών της σεισμικής διακινδύνευσης για
τους διάφορους δήμους της Αττικής και ταυτόχρονα να ιεραρχηθούν οι προτεραιότητες προσεισμικής μέριμνας
σε ενδεχόμενο σεισμικό κίνδυνο (αναμόρφωση των σχεδίων έκτακτης ανάγκης, προσδιορισμός ανοιχτών χώρων
συγκέντρωσης πληθυσμού και οδών διαφυγής κλπ).
Υπολογίσθηκε, επίσης, ο ανηγμένος ανά ΟΤΑ δείκτης απώλειας r' (%), από τον δείκτη ROTA ανηγμένο στη
συνολική επιφάνεια των κτιρίων κάθε ΟΤΑ, σύμφωνα με την Εξίσωση (9), προκειμένου να εντοπισθούν οι
πιθανές περιοχές με τοπική συγκέντρωση βλαβών στον υπόψη σεισμό.

ROTA (m 2 )
r' 
(%)
 Ai (m 2 )

(9)

OTA

Οι οικονομικές απώλειες Rc (€) για την αποκατάσταση των βλαβών στις κατασκευές της Αττικής εκτιμήθηκαν
προσεγγιστικά σύμφωνα με τα διατιθέμενα στοιχεία από την ισοδύναμη επιφάνεια (R) για ανακατασκευή (m2) και
το μέσο θεωρούμενο μοναδιαίο κόστος κατασκευής c σε €/m2, όπως φαίνεται στην Εξίσωση (10).

Rc  r C RB  r   A  c  R  c

(10)

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω εκτιμήσεις της σεισμικής απώλειας (ως ποσοστού της συνολικής
διακινδύνευσης) αφορούν μόνο στο τεκμαρτό κόστος αποκατάστασης του κτιριακού δυναμικού χωρίς να
περιλαμβάνουν σημαντικές συνιστώσες της διακινδύνευσης (ανθρώπινες απώλειες, τραυματισμοί, κόστος από
αναστολή λειτουργιών, απώλεια οικοσκευής κλπ.) για τις οποίες απαιτείται επιπρόσθετη έρευνα. Σε παράλληλη
εργασία [6] διερευνήθηκαν επί πλέον συνιστώσες της συνολικής σεισμικής διακινδύνευσης, οι οποίες αφορούν σε
κρατικές δαπάνες για οικισμούς στέγασης σεισμοπλήκτων, επιδότηση ενοικίου, κατεδαφίσεις επικινδύνων και
υποστυλώσεις κ.α.
Εκτίμηση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος στην Αττική
Από την ανάλυση και επεξεργασία των στοιχείων προήλθαν χρήσιμα συμπεράσματα για το υφιστάμενο δομικό
περιβάλλον. Οι πληροφορίες αναφορικά με τις κατασκευές της Αττικής, σύμφωνα με την εθνική απογραφή του
2000 [10], περιελάμβαναν τα ακόλουθα δεδομένα ανά ΟΤΑ (Πίνακας 3).
 Σύνολο κτιρίων.
 Αριθμό κτιρίων ομαδοποιημένων σε κατασκευές με φέροντα οργανισμό με υλικό δόμησης από
ωπλισμένο σκυρόδεμα, οπτόπλινθους-τσιμεντόλιθους και μέταλλο-ξύλο-πέτρα-άλλο, που να συμφωνεί με
την ταξινόμηση των κτιρίων του χρησιμοποιούμενου σεναρίου εκτίμησης βλαβών.
 Ομαδοποίηση του φέροντα οργανισμού ανά υλικό δόμησης ανάλογα με τη χρονική περίοδο κατασκευής
σε κτίρια έως το 1985, 1986-1995 και μετά το 1995.
 Ομαδοποίηση του φέροντα οργανισμού ανά υλικό δόμησης ανάλογα με την περίοδο κατασκευής στις
κατηγορίες ύψους: ισόγεια, διώροφα, τριώροφα έως πενταόροφα, κτίρια με έξι και άνω ορόφους.
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Πίνακας 3. Συγκεντρωτικά στοιχεία των κατασκευών για τον Δήμο Νέων Λιοσίων με συνολικό αριθμό
κατασκευών 16947, από την εθνική απογραφή [10].
Έτος κατασκευής προ του 1985
Αριθμός ορόφων
1
2
3 έως 5 6 και άνω
3349
4572
4196
13

Υλικό κατασκευής Μπετόν
Έτος κατασκευής 1986-1995
Αριθμός ορόφων
1
2
3 έως 5 6 και άνω
276
692
1001
24

Έτος κατασκευής μετά το 1995
Αριθμός ορόφων
1
2
3 έως 5 6 και άνω
148
303
512
23

Υλικό κατασκευής Οπτόπλινθοι - Τσιμεντόλιθοι
Έτος κατασκευής προ του 1985
Έτος κατασκευής 1986-1995
Έτος κατασκευής μετά το 1995
Αριθμός ορόφων
Αριθμός ορόφων
Αριθμός ορόφων
1
2
3 έως 5 6 και άνω
1
2
3 έως 5 6 και άνω
1
2
3 έως 5 6 και άνω
1444
130
31
0
10
3
3
0
6
0
0
0
Υλικό κατασκευής Μέταλλο, Ξύλο, Πέτρα, Άλλο
Έτος κατασκευής προ του 1985
Έτος κατασκευής 1986-1995
Έτος κατασκευής μετά το 1995
Αριθμός ορόφων
Αριθμός ορόφων
Αριθμός ορόφων
1
2
3 έως 5 6 και άνω
1
2
3 έως 5 6 και άνω
1
2
3 έως 5 6 και άνω
158
27
9
0
11
0
1
0
4
1
0
0

8,9% (67.021)

Μπετόν
Oπτόπλινθοι - Τσιμεντόλιθοι
Μέταλλο / Ξύλο / Πέτρα / Άλλα υλικά 15,3% (114.632)

Κτίρια έως 1985

7,6% (56.818)

4,0% (30.095)

Κτίρια 1986-1995
Κτίρια μετά το 1995

Ισόγεια
Διώροφα

24,4% (182.927)

15,7% (117.481)

3 έως 5 όροφοι
6 και άνω όροφοι

44,3% (332.619)

75,4% (565.583)

77,1% (578.635)

27,3% (204.444)

Σχήμα 2. Κτιριακό απόθεμα στην Αττική (σύνολο 750085 κτίρια) ανά υλικό δόμησης του φέροντα οργανισμού,
αριθμό ορόφων και χρονική περίοδος κατασκευής (αντισεισμικός κανονισμός σχεδιασμού).
Από τα στοιχεία της εθνικής απογραφής για τις κατασκευές της Περιφέρειας Αττικής (750085 κατασκευές)
προέκυψε ότι το υπόψη κτιριακό δυναμικό περιελάμβανε σε ποσοστό 75,4% κατασκευές με δομικό σύστημα από
ωπλισμένο σκυρόδεμα (565583 κατασκευές), σε ποσοστό 15,7% κτίρια φέρουσας τοιχοποιίας με υλικό δόμησης
οπτόπλινθους/τσιμεντόλιθους (117481 κατασκευές) και σε ποσοστό 8,9% (67021 κατασκευές) κτίρια με φέροντα
οργανισμό από δομικό μορφοχάλυβα, ξύλο, πέτρα ή άλλα υλικά (Σχήμα 2). Τα ποσοστά των κτιρίων ως προς τον
αντισεισμικό κανονισμό σχεδιασμού και την περίοδο κατασκευής εμφανίσθηκαν: 77,1% κατασκευασμένα έως το
1985 (χωρίς αντισεισμικό κανονισμό ή σχεδιασμός με το ΒΔ/59 - 578635 κατασκευές), 15,3% μεταξύ 1986-1995
(ΒΔ/59 και Πρόσθετες Διατάξεις 84 – 114362 κατασκευές) και 7,6% μετά το 1995 (ΝΕΑΚ– 56818 κατασκευές).
Επιπλέον, από τα 750085 κτίρια της Αττικής, οι 332619 (44.3%) κατασκευές αφορούσαν σε ισόγεια, οι 204444
(27.3%) κατασκευές αφορούσαν σε διώροφα, 182927 κτίρια (24,4%) είχαν από 3-5 ορόφους και 30095 κτίρια
(4.0%) είχαν 6 και άνω ορόφους.
Από τα 565583 κτίρια με δομικό σύστημα από ωπλισμένο σκυρόδεμα (Σχήμα 3), το 74,3% κατασκευάστηκαν έως
το 1985 (χωρίς αντισεισμικό κανονισμό ή ΒΔ 1959), το 17,4% την περίοδο 1986-1995 (ΒΔ/59 και Πρόσθετες
Διατάξεις 84) και 8,3% μετά το 1995 (ΝΕΑΚ). Επιπλέον, το 63,3% αφορούσε σε κατασκευές χαμηλού ύψους (έως
2 όροφοι), το 31,4% μέσου ύψους (3-5 όροφοι) και 5,3% μεγάλου ύψους. Οι κατασκευές με δομικό σύστημα από
φέρουσα τοιχοποιία/μορφοχάλυβα/άλλα υλικά (Σχήμα 4) είχαν κατασκευασθεί σε ποσοστό 85.9 % έως το 1985
και η πλειονότητα σε ποσοστό 97.1% ήταν χαμηλού ύψους (έως 2 όροφοι).
Για την αποτίμηση του μέσου εμβαδού ορόφου ανά δομικό τύπο καθώς και για τον διαχωρισμό των κατασκευών
άνω των δύο ορόφων (3-5 όροφοι, 6όροφοι και άνω) σε επί μέρους ομάδες ανά όροφο για τις κατασκευές της
Αττικής χρησιμοποιήθηκαν ως αντιπροσωπευτικά τα αντίστοιχα στοιχεία, όπως προέκυψαν από τις πιλοτικές
απογραφές του ΤΕΕ στα πλαίσια της δράσης ΕΠΑΝΤΥΚ [8]&[12]. Τα στοιχεία των πιλοτικών απογραφών του
ΤΕΕ αφορούσαν συνολικά σε 1368 κατασκευές στις πόλεις της Ξάνθης (698 κατασκευές), της Τρίπολης (508
κατασκευές) και της Κέρκυρας (162 κατασκευές).
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8,3% (47.279)

ΚΩΣ έως 1985
ΚΩΣ 1986-1995
ΚΩΣ μετά το 1995

5,3% (29.942)
31,9% (180.669)
Ισόγεια

31,4% (177.622)

17,4% (98.208)

Διώροφα
3 έως 5 όροφοι
6 και άνω όροφοι

74,3% (420.096)
31,4% (177.350)

Σχήμα 3. Κατανομή 565583 κτιρίων από ωπλισμένο σκυρόδεμα στην Αττική ανά χρονική περίοδο κατασκευής
(κανονισμός σχεδιασμού) και αριθμό ορόφων.

5,2% (9.539)
8,9% (16.424)

ΚΦΤ έως 1985
ΚΦΤ 1986-1995
ΚΦΤ μετά το 1995

2,9% (5.305)
14,7% (27.094)

Ισόγεια

0,1% (153)

Διώροφα
3 έως 5 όροφοι
6 και άνω όροφοι

82,4% (151.950)

85,9% (158.539)

Σχήμα 4. Χρονική περίοδος κατασκευής (κανονισμός σχεδιασμού) και αριθμός ορόφων σε κατασκευές με δομικό
σύστημα από φέρουσα τοιχοποιία (184502 κτίρια).
Εκτίμηση αριθμού ορόφων στην κατηγορία ύψους 3-5 όροφοι, 6 όροφοι και άνω:
 Oι κατασκευές με δομικό σύστημα από ωπλισμένο σκυρόδεμα (ΚΩΣ) έως το 1985 θεωρήθηκαν σε
ποσοστό 47% τριώροφες, σε ποσοστό 38,6% τετραώροφες και σε ποσοστό 14,4% πενταόροφες.
 Οι ΚΩΣ με περίοδο κατασκευής 1986 έως 1995 εκτιμήθηκε ότι διακρίνονται σε ποσοστό 39,1% σε
τριώροφες, σε ποσοστό 27,6% σε τετραώροφες και σε ποσοστό 33,3% σε πενταόροφες.
 Οι ΚΩΣ μετά το 1995 θεωρήθηκαν σε ποσοστό 54,5% τριώροφες, σε ποσοστό 25,5% τετραώροφες και σε
ποσοστό 20,0% πενταόροφες.
 Οι κατασκευές με δομικό σύστημα από φέρουσα τοιχοποιία θεωρήθηκαν όλες τριώροφες.
 Όλες οι κατασκευές στην κατηγορία ύψους 6 και άνω όροφοι εκτιμήθηκε ότι είχαν έξι ορόφους.
Εκτίμηση εμβαδού ισογείου ορόφου:
Αναφορικά με τις κατασκευές με δομικό σύστημα από ωπλισμένο σκυρόδεμα και περίοδο κατασκευής έως το
1985, 1986 έως 1995 και μετά το 1995, η επιφάνεια του ισογείου ορόφου λήφθηκε 150 m2, 133 m2 και 180 m2,
αντίστοιχα. Στις υπόλοιπες κατασκευές με δομικό σύστημα από φέρουσα τοιχοποιία, ξύλο, πέτρα ή άλλο η
επιφάνεια του ισογείου ορόφου θεωρήθηκε 74 m2.
Αποτίμηση της σεισμικής διακινδύνευσης στην Αττική βάσει σεναρίου βλαβών
Η αποτίμηση της σεισμικής διακινδύνευσης έγινε μετά την κατηγοριοποίηση του συνολικού κτιριακού
αποθέματος της Αττικής (750085 κτίρια) σε πέντε δομικούς τύπους . Στην συνέχεια υπολογίστηκε η ισοδύναμη
επιφάνεια για ανακατασκευή R (m2) καθώς και οι ανηγμένοι δείκτες r (%) και V (%o), για το σεισμικό σενάριο
από το σεισμό της Πάρνηθας της 7ης-09-1999, όπως φαίνεται στον Πίνακα 4. Επιπλέον, υπολογίσθηκαν όλοι οι
παραπάνω δείκτες διακινδύνευσης για σεισμική επιτάχυνση σύμφωνα με το φάσμα σχεδιασμού κατά ΕΑΚ 2003
(αg/ao=1), το οποίο αποτελεί τυπική επιλογή σεισμικής απαίτησης στην ανάπτυξη σεναρίων σεισμικής
διακινδύνευσης (Πίνακας 4).
Οι μέσες αναμενόμενες απώλειες από το σεισμό της Πάρνηθας (R) σε ισοδύναμη επιφάνεια ανακατασκευής,
προέκυψαν 8,8477 Κm2 σε σύνολο δομημένης επιφάνειας 222,749 Κm2 και ο ανηγμένος δείκτης r ποσοστό 4 %
της συνολικής επιφάνειας, ενώ για σεισμική απαίτηση κατά ΕΑΚ 2003 εκτιμώμενη τιμή υπολογίστηκε 4,3%.
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Πίνακας 4. Μέσες εκτιμώμενες τιμές σεισμικής διακινδύνευσης για το σύνολο των κατασκευών στην Περιφέρεια
Αττικής (750085 κτίρια) από το σεισμό της Πάρνηθας της 7ης-09-1999 και από σεισμό κατά ΕΑΚ 2003.
Περιφέρεια Αττικής

ag

R (Μ2 )

r (%)

V (% o)

750.085 κατασκευές (1.599.315 όροφοι) σε 122
ΟΤΑ της Αττικής με εκτιμώμενη επιφάνεια
ΣAi=222.748.853 Μ2 (Συγκεντρωτικά δεδομένα
ΕΣΥΕ 2000 ανά ΟΤΑ).

ag από το σεισμό της
Αθήνας της 7ης-9-1999

8.847.700

4,0%

13,3

ag κατά ΕΑΚ 2003
(ag/ao=1)

9.654.192

4,3%

14,5

Οι εκτιμώμενες απώλειες R (8,8477 Κm2) αναφέρονται στο μεγαλύτερο ποσοστό 74,4 % σε κτίρια με δομικό
σύστημα από ωπλισμένο σκυρόδεμα δομημένα έως το 1985, τα οποία κατελάμβαναν ποσοστό 67,8 % της
συνολικής επιφάνειας των κτιρίων (Σχήμα 5 και Πίνακας 5). Οι μεγαλύτερες τιμές του μέσου δείκτη τρωτότητας
MDFi εμφανίσθηκαν σε δύο κατηγορίες κτιρίων (δομικό σύστημα από φέρουσα τοιχοποιία με οπτοπλινθοδομή ή
τσιμεντοπλινθοδομή και δομικό σύστημα από πέτρα, ξύλο μέταλλο ή άλλο), οι οποίες κατείχαν ποσοστό 7,4%
της συνολικής επιφάνειας των κτιρίων και το αμέσως μεγαλύτερο ποσοστό 13,3 % της διακινδύνευσης. Η
κατανομή του συνολικού αριθμού των κατασκευών στην Αττική ανά δομικό τύπο και μακροσεισμική ένταση
φαίνεται στο Σχήμα 6.
Στον Πίνακα 6 περιλαμβάνεται η σεισμική διακινδύνευση από το σεισμό της Αθήνας της 7ης-9-1999 σε συνάρτηση
με την μακροσεισμική ένταση και τα δομικά χαρακτηριστικά των κατασκευών. Στις πλειόσειστες περιοχές με
μακροσεισμική ένταση VIII και λόγο αg/ao=1,63 και IX με λόγους αg/ao=2,44 και αg/ao=3,42 ανήκε ποσοστό 9,9%
του συνόλου των κατασκευών της Αττικής (74250/750085), όπως φαίνεται στον Πίνακα 6. Σε σύνολο 74250
κατασκευών των πλειόσειστων περιοχών, οι δομημένες ΚΩΣ έως το 1985 κατείχαν ποσοστό 49,9 % του συνόλου,
ενώ οι ΚΦΤ και τα δομικά συστήματα από άλλα υλικά (πέτρα, ξύλο, χάλυβα ή άλλο) ποσοστό 24,5% (Σχήμα 6).
Στις περιοχές αυτές αντιστοιχούσε ποσοστό 8,8% της συνολικής δομημένης επιφάνειας και ποσοστό 25,8% της
συνολικής σεισμικής διακινδύνευσης R (Σχήμα 7 και Πίνακας 6).
Πίνακας 5, Σχήμα 5. Κατανομή πλήθους, ορόφων, επιφάνειας και σεισμικής διακινδύνευσης Αττική (αg από το
σεισμό της Πάρνηθας της 7ης-09-1999) σε επί μέρους δομικούς τύπους κατασκευών.
Δομικοί τύποι

Πλήθος

Όροφοι

Επιφάνεια (m2)

R (m2)

ΚΩΣ έως 1985

420.096

1.006.141

151.122.378

6.586.785

ΚΩΣ 1986-1995

98.208

244.823

32.561.459

723.822

ΚΩΣ μετά το 1995

47.279

125.380

22.563.856

362.446

ΚΦΤ με οπτοπλινθοδομή ή τσιμεντοπλινθοδομή

117.481

138.098

10.219.252

699.424

Δομικό σύστημα από πέτρα, ξύλο, μέταλλο ή άλλο

67.021

84.873

6.281.908

475.222

Σύνολα

750.085

1.599.315

222.748.853

8.847.700

100%

% του πλήθους των κτιρίων (750.085 κτίρια)
74,45%
80%

% της συνολικής επιφάνειας (222.748.853 M2)

67,84%

% της σεισμ.διακινδύνευσης (R=8.847.700 M2)

56,01%
60%

40%
14,62%
13,09%

20%

8,18%

6,30% 10,13%

15,66%
4,10%

7,91%
4,59%

5,37%
8,94%
2,82%

0%
ΚΩΣ έως το 1985

ΚΩΣ 1986-1995

ΚΩΣ μετά το 1995
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ΚΦΤ με οπτοπλινθοδομή ή Δομικό σύστημα από
τσιμεντοπλινθοδομή
πέτρα, ξύλο, μέταλλο ή
άλλο

400.000

Μακρ. Ένταση Δήμων ΙΙΙ έως VI (ag/ao=0,04 έως ag/ao=0,56)

377.569

Μακρ. Ένταση Δήμων VΙΙ, VI+ (ag/ao=0,78 έως ag/ao=0,81)

350.000

Μακρ. Ένταση Δήμων VII+ (ag/ao=1,13), VIΙ (ag/ao=1,17)
Μακρ. Ένταση Δήμων VIII, ag/ao=1,63

300.000

Μακρ. Ένταση Δήμων VIII, ag/ao=2,44
Μακρ. Ένταση Δήμων IX, ag/ao=3,42

248.510
250.000

181.553

200.000

172.763

150.000

111.500
100.000

58.395
32.574

49.756
50.000

34.746

28.695
5.25111.115

6.930

26.121

19.992

20.719

751
6.854 5.192
7.024

3.124

11.996 364 2.828

0
Σύνολο κατασκευών

ΚΩΣ έως 1985

ΚΩΣ 1986-1995

43.759
2.846

ΚΩΣ μετά το 1995

11.083

5.989

564

11.607

ΚΦΤ και Δ.ΣΥ από
πέτρα, ξύλο, μέταλλο ή
άλλο

Σχήμα 6. Κατανομή των κατασκευών στην Αττική (750085 κτίρια) σε δομικούς τύπους κατά μακροσεισμική
ένταση περιοχής και σχετικού ag, από το σεισμό της Αθήνας της 7ης-9-1999.
Πίνακας 6. Σεισμική διακινδύνευση από το σεισμό της Αθήνας της 7ης-9-1999 σε συνάρτηση με την
μακροσεισμική ένταση και δομικά χαρακτηριστικά των κατασκευών.
Μακροσεισμική ένταση κατά περιοχή και
σχετικοί λόγοι ag/ao
ΙΙΙ έως VI (ag/ao=0.04 έως ag/ao=0.56)
VII (ag/ao=0.78), VI+(ag/ao=0.81)
VII+ (ag/ao=1.13), VIΙ (ag/ao=1.17)
VIII (ag/ao=1.63)
VIII (ag/ao=2.44)
IX (ag/ao=3.42)
Σύνολα

Πλήθος κατασκευών

Όροφοι

Δομημένη επιφάνεια
(m2)

R (m2)

377.569
49.756
248.510
34.746
6.930
32.574
750.085

695.534
99.696
662.250
75.438
16.687
49.710
1.599.315

94.225.575
13.925.278
94.874.347
10.792.406
2.445.558
6.485.689
222.748.853

1.164.199
467.603
4.929.723
808.107
310.499
1.167.571
8.847.700

R=8.847.700 m 2
Μακρ. Ένταση Δήμων ΙΙΙ έως
VI (ag/ao=0,04 έως ag/ao=0,56)

1.167.571; 13,2%

1.164.199; 13,2%

310.499; 3,5%
467.603; 5,3%
808.107; 9,1%

Μακρ. Ένταση Δήμων VII
(ag/ao=0,78), VI+(ag/ao=0,81)
Μακρ. Ένταση Δήμων VII+
(ag/ao=1,13), VIΙ (ag/ao=1,17)
Μακρ. Ένταση Δήμων
VIII, ag/ao=1,63
Μακρ. Ένταση Δήμων
VIII, ag/ao=2,44

4.929.723; 55,7%

Μακρ. Ένταση Δήμων
IX, ag/ao=3,42

Σχήμα 7. Ποσοστά σεισμικής διακινδύνευσης R για το σύνολο των κατασκευών της Αττικής κατά μακροσεισμική
ένταση και σχετικού ag από το σεισμό της Πάρνηθας της 7ης-9-1999.
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Σε προγενέστερα δημοσιευμένη εργασία για την εκτίμηση της διακινδύνευσης στην Αττική [1], έχουν
χρησιμοποιηθεί τέσσερα σεισμικά σενάρια βλαβών προκειμένου να προσδιορισθεί το εύρος της διακύμανσης των
τιμών της διακινδύνευσης, τα τρία εξ αυτών (R1, R2, R3) με κατηγοριοποίηση σε επτά δομικούς τύπους [7] καθώς
και το παρουσιαζόμενο εδώ (αναφερόμενο ως 4ο), με βάση το οποίο εκτιμήθηκαν οι μικρότερες απώλειες σε
ισοδύναμη επιφάνεια ανακατασκευής (R4=8,8477 Κm2). Οι διαφορές στις τιμές της διακινδύνευσης από τα
προηγούμενα σενάρια βλαβών οφείλονται στους διαφορετικούς μέσους αναμενόμενους βαθμούς βλάβης (μέση
τρωτότητα) συναρτήσει της σεισμικής απαίτησης που εκτιμά κάθε σενάριο για τα κτίρια κάθε δομικού τύπου. Οι
διαφορές των αναμενόμενων βαθμών βλάβης ανά δομικό τύπο επηρεάζουν τις τιμές της διακινδύνευσης σε
αναλογία με το ποσοστό της επιφάνειας των κτιρίων κάθε δομικού τύπου στη συνολική επιφάνεια των
κατασκευών.
Συμπεράσματα
Εκτιμήθηκε η σεισμική διακινδύνευση στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της χώρας στην περιοχή της Αττικής με
βάση σενάριο δομικών βλαβών από το σεισμό της Πάρνηθας της 7ης-09-1999. Για τον σκοπό αυτό
χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία των κατασκευών από την εθνική απογραφή (ΕΛΣΤΑΤ/ΕΣΥΕ 2000) τα οποία
αφορούν σε 750085 κατασκευές και αποτελούν 18,8% του κτιριακού αποθέματος της επικράτειας. Ακόμη
χρησιμοποιήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία από παλαιότερες πιλοτικές απογραφές του ΤΕΕ.
Η διακινδύνευση εκτιμήθηκε με βάση σενάριο απωλειών, το οποίο αναπτύχθηκε από τα αποτελέσματα δομικών
βλαβών του σεισμού της Πάρνηθας. Οι μέσοι βαθμοί αναμενόμενης βλάβης για πέντε δομικούς τύπους
κατασκευών με ομοειδή χαρακτηριστικά, προέκυψαν από τους λόγους αg/ao κάθε περιοχής και από πρόσφατα
προτεινόμενα Μητρώα Πιθανότητας Βλάβης και καμπύλες τρωτότητας [2]÷[4]. Η σεισμική απαίτηση
εκφράστηκε συναρτήσει του λόγου αg/ao (ag είναι η σεισμική απαίτηση/επιτάχυνση κατά περιοχή και ao είναι η
επιτάχυνση σχεδιασμού κατά ΕΑΚ 2003). Η εδαφική επιτάχυνση αg του υπόψη σεισμού προσδιορίσθηκε κατά
περιοχή συναρτήσει της μακροσεισμικής έντασης. Η μακροσεισμική ένταση παρουσίασε εύρος τιμών από ΙΙΙ έως
ΙΧ για τους 122 Δήμους και Κοινότητες της Αττικής.
Η σεισμική διακινδύνευση του συνολικού κτιριακού αποθέματος της Αττικής (750085 κτίρια), εκφραζόμενη ως
ισοδύναμη επιφάνεια για ανακατασκευή εκτιμήθηκε σε 8,8477 Κm2 σε σύνολο δομημένης επιφάνειας 222,749
Κm2. Ο αντίστοιχος μέσος ανηγμένος δείκτης διακινδύνευσης εκτιμήθηκε σε 4,0 % ενώ για σεισμική απαίτηση
κατά ΕΑΚ 2003 η εκτιμώμενη τιμή υπολογίστηκε 4,3%. Οι εκτιμώμενες απώλειες (8,8477 Κm2) αναφέρονται στο
μεγαλύτερο ποσοστό 74,4 % σε κτίρια με δομικό σύστημα από ωπλισμένο σκυρόδεμα δομημένα έως το 1985, τα
οποία κατελάμβαναν ποσοστό 67,8 % της συνολικής επιφάνειας των κτιρίων.
Στις πλειόσειστες περιοχές με μακροσεισμική ένταση VIII και IX αντιστοιχούσε ποσοστό 9,9% του συνόλου των
κατασκευών της Αττικής, ποσοστό 8,8% της συνολικής δομημένης επιφάνειας και ποσοστό 25,8% της συνολικής
σεισμικής διακινδύνευσης (8,848 Κm2). Στις περιοχές με μικρές μακροσεισμικές εντάσεις (ΙΙΙ έως VI)
αντιστοιχούσε ποσοστό 50,3% του συνόλου των κατασκευών της Αττικής, ποσοστό 42,3% της συνολικής
δομημένης επιφάνειας και ποσοστό 13,2% της συνολικής διακινδύνευσης.
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