
Γιεξαγωγή Δλέγσων για ηη Γιαπίζηωζηηηρ Γομικήρ Δπάπκειαρ  

ηων Γεθςπώνηηρ Κενηπικήρ Μακεδονίαρ 

 

ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ (Πνιηηηθνί Μεραληθνί ): Η. Σέγνο (πληνληζηήο), Π. Παλέηζνο,Η. 

Μνζρνλάο, Μ. Σζηηώηαο, Υ. Καξαθώζηαο, Β. Λεθίδεο, Κ. Μνξθίδεο, Η. Μαπξάθεο, Γ. 

Κσλζηαληηλίδεο, Π. Γαζθαινύδεο 

 

ΙΣΟΡΙΚΟ 

Μεηά ηελ θαηάξξεπζε κηαο πεξίπνπ 50εηνύο θαισδησηήο γέθπξαο ζηε Γέλνβα ηεο Ηηαιίαο 

ζηηο 14.08.2018, πνπ ζπκπαξέζπξε ζηελ άβπζζν απηνθίλεηα θαη αλζξώπνπο, ε ειιεληθή 

θνηλή γλώκε αλεζύρεζε θαη νη εηδηθνί επί ησλ γεθπξώλ ηελ ελεκέξσζαλ όηη έλα κεγάιν 

πνζνζηό ησλ ππαξρνπζώλ γεθπξώλ ηεο Υώξαο θξίλνληαη αλεπαξθείο ζε δνκηθό επίπεδν.  

ηηο 03.09.2018 θαηεηέζε ζρεηηθή Δπεξώηεζε πξνο ην Γξαθείν Α ληηπεξηθεξεηάξρε 

Τπνδνκώλ θαη Γηθηύσλ ΠΚΜ κε ζέκα «Δπηζεώξεζε, αμηνιόγεζε θαη κειέηε παξεκβάζεσλ 

ιεηηνπξγηθήο θαη δνκηθήο αλαβάζκηζεο ησλ γεθπξώλ ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία». Ζ 

εξώηεζε έιαβε ηελ Απάληεζε πνπ είλαη θαηαρσξηζκέλε ζην Παξάξηεκα ηεο παξνύζαο, ζηελ 

νπνία δηεθηξαγσδνύληαη πξνβιήκαηα δηαζπνξάο αξκνδηνηήησλ, ειιείςεσλ θαηαιιήινπ 

πξνζσπηθνύ, πιεκκειώλ επηζεσξήζεσλ θαη ηνλίδεηαη ε δπζθνιία αληηκεηώπηζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο, θαζώο θαη ην ππέξνγθν κέγεζνο ηνπ θόζηνπο ηεο απνθαηάζηαζεο, νςέπνηε 

απηή απνθαζηζζεί.  

Σν ΣΔΔ-ΣΚΜ έρνλ ζπλείδεζε ηνπ ξόινπ ηνπ σο πκβνύινπ ηεο Πνιηηείαο επί ηερληθώλ 

ζεκάησλ, έζπεπζε λα ζπγθξνηήζεη 1 Ο κειή Οκάδα Δξγαζίαο κε αξρηθό αληηθείκελν ηελ 

«Αληηζεηζκηθή Θσξάθηζε Γεθπξώλ - Καλνληζκνί θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο». Ζ 

ζπγθξόηεζε ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο δίλεηαη ζην ζπλνδεύνλ ηελ Έθζεζε Παξάξηεκα, ε δε 

πξώηε ζπλεδξίαζή ηεο έιαβε ρώξαλ ηελ 29.10.2018. 

 

ΣΟ ΙΙΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΓΗΡΑΝΗ ΔΝΣΟ ΚΑΙ ΔΚΣΟ ΤΝΟΡΩΝ 

ύκθσλα κε πξόζθαηεο εθηηκήζεηο ζήκεξα ππάξρνπλ ζηε Υώξα καο πεξίπνπ 3.000 γέθπξεο 

όισλ ησλ εηδώλ αλήθνπζεο ζηνπο ζύγρξνλνπο απηνθηλεηνδξόκνπο, θαη άιιεο 

3.000αλήθνπζεο ζην παιηό εζληθό δίθηπν. Δθηόο από ηε γέθπξα ηεο Καβάιαο, πνπ 

θαηέξξεπζε εγθισβίδνληαο δύν νρήκαηα θαη έλα γεξαλνθόξν όρεκα, ρσξίο, επηπρώο, λα 

ππάξμνπλ ζύκαηα, ππάξρεη θαη ε γέθπξα ηνπ Ηάζκνπ ζηε Ρνδόπε πνπ θαηέξξεπζε πξηλ από 

δύν, πεξίπνπ έηε. Δπίζεο, ππάξρνπλ θαη νη γέθπξεο ηνπ Νέζηνπ θαη ηνπ Αμηνύ ησλ νπνίσλ 

είλαη γλσζηή ε αλεπάξθεηα ζηε θέξνπζα ηθαλόηεηα. Τπάξρεη, αθόκε, ε γλσζηή γηα ηα πνιιά 

πξνβιήκαηά ηεο γέθπξα άλσ δηάβαζεο επί ηεο νδνύ ζύλδεζεο ηνπ Ληκέλα Θεζζαινλίθεο κε 

ην Καινρώξη, ηνπ ΠΑΘΔ θαη ηελ Δγλαηία Οδό.  

Δίλαη γλσζηό όηη κε εμαίξεζε ηηο γέθπξεο ησλ ζύγρξνλσλ απηνθηλεηνδξόκσλ πνπ 

θαηαζθεπάζηεθαλ ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη ππόθεηληαη ζε ζπζηεκαηηθνύο ειέγρνπο, νη 

ππόινηπεο γέθπξεο ηνπ παιηνύ εζληθνύ θαη επαξρηαθνύ δηθηύνπ είλαη αθεκέλεο ζηελ ηύρε 

ηνπο. Τπάξρεη κάιηζηα, ελίνηε, ζύγρπζε αξκνδηνηήησλ σο πξνο ηηο επζύλεο κεηαμύ 

Πεξηθεξεηώλ θαη Γήκσλ, γεγνλόο πνπ αλεδείρζε πνιύ άζρεκα κε αθνξκή ηελ θαηάξξεπζε 

ηεο κλεκνλεπζείζαο ήδε γέθπξαο ηεο Καβάιαο.  

Όζνλ αθνξά ην θόζηνο απνθαηάζηαζεο ησλ παζρνπζώλ από δνκηθή αλεπάξθεηα ειιεληθώλ 

γεθπξώλ απηό εθηηκάηαη όηη είλαη ηεο ηάμεσο κεξηθώλ δηζεθαηνκκπξίσλ επξώ. Απηά, από 

πνιιά νιίγα, αλαθνξηθώο κε ηηο ππάξρνπζεο ειιεληθέο γέθπξεο. 

Όζνλ αθνξά ηηο εθηόο ησλ ζπλόξσλ γέθπξεο: 



ηηο ΖΠΑ κεηά ηελ θαηάξξεπζε κηαο 40εηνύο γέθπξαο ζηε Μηλεάπνιε ηελ lε Απγνύζηνπ ηνπ 

2007, πνπ ζπκπαξέζπξε ζηελ άβπζζν 50 απηνθίλεηα θαη 133 αλζξώπνπο, ε ακεξηθαληθή 

θνηλή γλώκε πιεξνθνξήζεθε έθπιεθηε όηη νη κεραληθνί έρνπλ εθδώζεη αλάινγα αξλεηηθέο 

εηπκεγνξίεο θαη γηα άιιεο 74.000 γέθπξεο πνπ θξίζεθαλ «αλεπαξθείο ζε δνκηθό επίπεδν». 

Μεραληθνί θαη αξκόδηνη αμησκαηνύρνη έζπεπζαλ λα δεηήζνπλ επηζθεπέο ζηηο γέθπξεο απηέο, 

αιιά νη γελόκελεο εθηηκήζεηο γηα ην ζπλνιηθό θόζηνο ησλ αλαγθαίσλ επεκβάζεσλ 

πιεζηάδνπλ ηα 188 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα. Έλαο βνπιεπηήο ηνπ Γεκνθξαηηθνύ Κόκκαηνο, 

πξόηεηλε ηε ζέζπηζε πξνζσξηλνύ θόξνπ 5% ζην θπζηθό αέξην γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλώλ 

επηζθεπήο, αιιά νη ζπλάδειθνί ηνπ αληέηεηλαλ πσο ην Κνλγθξέζν θαη νη Πνιηηείεο ζα πξέπεη 

λα δηαλείκνπλ ζνθόηεξα ηα θνλδύιηα από ηα δηόδηα αληί λα ηα θαηαζπαηαινύλ ζε άρξεζηα 

πξνγξάκκαηα γηα θαηνηθίδηα. Έηζη ην Κνλγθξέζν δέζκεπζε ηόηε κόιηο έλα δηζεθαηνκκύξην 

δνιάξηα γηα ηηο επηζθεπέο, δειαδή 13.500 δνιάξηα αλά γέθπξα.  

Σν πξόβιεκα ηεο γήξαλζεο θαη ηεο έιιεηςεο ζπληήξεζεο ησλ ππνδνκώλ αθνξά θαη ζηελ 

Δπξώπε. Πξόζθαηα ζηε Γαιιία ε ππνπξγόο Μεηαθνξώλ εθηίκεζε όηη ην· 1/3 από ηηο 12.000 

γέθπξεο ηεο ρώξαο ζέιεη ελίζρπζε. Μάιηζηα, ζην 7% ησλ πεξηπηώζεσλ ε θαηάζηαζε 

θξίλεηαη επηθίλδπλε γηα θαηάξξεπζε θαη ρξεηάδεηαη άκεζε αληηκεηώπηζε θαη γηα ηνλ ιόγν 

απηόλ πξνηείλεηαη ν πεξηνξηζκόο ησλ θνξηίσλ ζε απηέο.  

Σελ ίδηα ώξα, ζηε Γεξκαλία, κόιηο ην 12,5% θξίλεηαη όηη αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζύγρξνλεο 

απαηηήζεηο. Οη ππόινηπεο είλαη ζαθέο όηη δελ ζρεδηάζηεθαλ γηα ηα ζεκεξηλά θνξηία 

θπθινθνξίαο. Δπίζεο ζηελ Ηηαιία εθηηκνύλ όηη πεξίπνπ 300 γέθπξεο αληηκεησπίδνπλ θίλδπλν 

θαηάξξεπζεο, όπσο ε κλεκνλεπζείζα ήδε γέθπξα ηεο Γέλνβαο. 

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

ηηο 09.11.2018 ζεκεηώζεθε θαηάξξεπζε γέθπξαο, επηπρώο ρσξίο απώιεηεο, ζηελ πόιε ηεο 

Καβάιαο θαη απηό ην γεγνλόο ζπλεηέιεζε ζηελ αιιαγή ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο Οκάδαο 

Δξγαζίαο. Ζ θαηάξξεπζε, όπσο αδηαθηινλίθεηα θαίλεηαη ζην Παξάξηεκα, νθείιεηαη αθελόο 

ζηελ εμαηηίαο ηεο δηάβξσζεο ησλ νπιηζκώλ κείσζε ηεο θέξνπζαο ηθαλόηεηαο ηνπ θνξέα ηεο 

γέθπξαο θαη αθεηέξνπ ζηελ ππέξβαζε ησλ επηηξεπόκελσλ από ηα θνξηία θαηαπνλήζεσλ, 

ηνπηέζηηλ ε αζηνρία πξνέθπςε θαηόπηλ αλαηξνπήο ηεο γλσζηήο αλίζσζεο αζθαιείαο S ≤R, 

ιόγσ κεηαβνιώλ εηο ακθόηεξα ηα κέιε ηεο.  

Σν ζθεπηηθό ηεο αιιαγήο ζηελ ηεξάξρεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ 

ηεζέληνο πξνβιήκαηνο αζθαιείαο ησλ γεθπξώλ ζρεηίδεηαη κε ην ππνζεηηθό εξώηεκα, εάλ 

δειαδή «ε θαηάξξεπζε ηεο γέθπξαο ηεο Καβάιαο, ήηαλ δπλαηόλ λα απνζνβεζεί», ελλνείηαη 

κεηά από έιεγρν ηεο γέθπξαο, ν νπνίνο ζα είρε πξνεγεζεί. Δπεηδή ε απάληεζε νξηζκέλσλ 

κειώλ ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο ήηαλ κάιινλ θαηαθαηηθή, απεθαζίζζε ε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

ηεζέληνο Αληηθεηκέλνπ Δξγαζίαο κε ηελ εηζαγσγή εηο ην πξόβιεκα ηεο παξακέηξνπ ρξόλνο. 

Δίλαη γλσζηό όηη νη θαηαξξεύζεηο ησλ γεθπξώλ ιόγσ ζεηζκνύ ζρεηίδνληαη ζρεδόλ 

απνθιεηζηηθώο κε αλεπάξθεηα ησλ κεζνβάζξσλ, θαζώο θαη κε ηα κηθξά κήθε εδξάζεσο ηνπ 

θνξέα ζε απηά. Δπίζεο, ν θίλδπλνο θαηάξξεπζεο ιόγσ ζεηζκνύ είλαη ζηαηηζηηθώο πνιύ 

κηθξόηεξνο, ζπγθξηλόκελνο κε ηνλ θίλδπλν θαηάξξεπζεο ηνπ θνξέα εμαηηίαο θπξίσο ηεο 

γήξαλζεο θαη ελδερνκέλσο ηεο αύμεζεο ηνπ κεγέζνπο ησλ θνξηίσλ θπθινθνξίαο. Δμάιινπ 

ζύκθσλα κε ηνπο Αληηζεηζκηθνύο Καλνληζκνύο, ε πεξίνδνο επαλαιήςεσο ηνπ ζεηζκνύ 

ζρεδηαζκνύ είλαη 475 έηε κε πηζαλόηεηα ππέξβαζεο 10% γηα ρξόλν δσήο ηεο γέθπξαο ηα 50 

έηε, θαη 19% γηα ηα 100 έηε. Βάζεη ηνπ αλσηέξσ ζθεπηηθνύ απεθαζίζζε νη πξνο έιεγρν 

γέθπξεο λα ειεγρζνύλ ζε 2 επίπεδα:  

α) ε πξώην επίπεδν ν έιεγρνο λα είλαη ηαρύο θαη αδξνκεξήο, θαη λα δξνκνινγεζεί «σο νίνλ 

ηε ηάρηνλ», ώζηε λα κελ επαλαιεθζεί ην θαηλόκελν ηεο γέθπξαο ηεο Καβάιαο. Ο έιεγρνο 



απηόο είλαη αλαγθαίν λα πξαγκαηώλεηαη από δηκειή Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή βάζεη εηδηθνύ 

εληύπνπ ζπληαρζέληνο πξνο ηνύην, ην νπνίνλ πεξηιακβάλεηαη ζηα Παξαδνηέα ηεο Οκάδαο 

Δξγαζίαο. 

β) Γηα όζεο πεξηπηώζεηο ειέγρνπ πξνθύςεη ε αλάγθε λένπ ειέγρνπ από Γεπηεξνβάζκηα 

Δπηηξνπή εκπεηξνηέξσλ κεραληθώλ, πξνηείλεηαη ν Έιεγρνο λα δηεμαρζεί θαηά πνιύ 

ιεπηνκεξέζηεξν ηξόπν, βάζεη ησλ δύν ηεπρώλ νδεγηώλ πνπ αθνξνύλ ην έλα ζηελ αζθάιεηα 

ηνπ θνξέα ηεο γέθπξαο έλαληη ησλ θνξηίσλ θπθινθνξίαο θαη ην άιιν ζηελ αληηζεηζκηθή ηεο 

αζθάιεηα. Σα δύν ηεύρε πεξηιακβάλνληαη θαη απηά ζηα δύν παξαδνηέα ηεο Οκάδαο 

Δξγαζίαο. 

 

ΤΠΟΟΜΑΓΔ ΔΡΓΑΙΑ  

Γηα ηε ζύληαμε ησλ σο αλσηέξσ Οδεγηώλ ε Οκάδα Δξγαζίαο ρξεηάζηεθε λα ρσξηζηεί ζε 3 

Τπννκάδεο: 

 Ζ Πξώηε πνπ αζρνιήζεθε κε ηηο Οδεγίεο γηα ηε ζύληαμε ηεο Πξσηνβάζκηαο Έθζεζεο 

Διέγρνπ Γηαπηζησκέλσλ Εεκηώλ, πνπ είρε επηθεθαιήο ηνλ πληνληζηή ηεο Οκάδαο. 

 Ζ Γεύηεξε πνπ αζρνιήζεθε κε ηε ζύληαμε Οδεγηώλ γηα ηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή 

Διέγρνπ, νη νπνίεο αθνξνύλ θπξίσο ζηελ θαηάζηαζε ηνπ θνξέα ηεο γέθπξαο κε 

επηθεθαιήο ηνλ Γξ Πνιηηηθό Μεραληθό Π. Παλέηζν. 

 Ζ Σξίηε, κε επηθεθαιήο ηνλ Γξ Πνιηηηθό Μεραληθό Η. Μνζρνλά πνπ αζρνιήζεθε κε ηνλ 

Αληηζεηζκηθό Έιεγρν ηεο γέθπξαο θαη απεπζύλεηαη θαη απηή ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δπηηξνπή Διέγρνπ. 

 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 

Σα παξαδνηέα ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο είλαη: 

1. Δηζεγεηηθή Έθζεζε κε ην ζπλνδεύνλ απηήλ Παξάξηεκα. 

2. Σν έληππν ηεο Έθζεζεο Διέγρνπ Γηαπηζησκέλσλ Εεκηώλ, πνπ απεπζύλεηαη ζηηο δηκειείο 

πξσηνβάζκηεο επηηξνπέο, πνπ πεξηιακβάλεη θαη ην ζρεηηθό Βνήζεκα. 

3. Οη ιεπηνκεξέζηεξεο Οδεγίεο Διέγρνπ ηεο πλνιηθήο Καηάζηαζεο ηεο Γέθπξαο, πνπ 

πξννξίδνληαη γηα ηηο δεπηεξνβάζκηεο επηηξνπέο ζηηο νπνίεο ζα παξαπεκθζνύλ νη 

πεξηπηώζεηο ησλ γεθπξώλ πνπ εκθαλίδνπλ εκθαλή ζπκπηώκαηα απώιεηαο ηεο 

παξερόκελεο αζθάιεηαο θπθινθνξίαο. 

4. Οη ιεπηνκεξείο Οδεγίεο Δθηίκεζεο ηεο Αληηζεηζκηθήο Δπάξθεηαο ηεο γέθπξαο, νη νπνίεο 

απεπζύλνληαη, θαη απηέο, ζηηο Γεπηεξνβάζκηεο Δπηηξνπέο Διέγρνπ. 

  



ΤΜΙΙΔΡΑΜΑΣΑ-ΙΙΡΟΣΑΔΙ  

Αλαθέξνληαη θαησηέξσ ηα θπξηόηεξα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ σο απνηέιεζκα ησλ 14 

ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο, νκνύ κε ηηο Πξνηάζεηο ηεο, πνπ ηειηθώο θαηαζέηνληαη 

θαη αθνξνύλ ηηο γέθπξεο ηνπ εζληθνύ θαη επαξρηαθνύ δηθηύνπ: 

1. Ο αληηζεηζκηθόο έιεγρνο ησλ γεθπξώλ, ζύκθσλα κε ηε δνζείζα εληνιή, δελ πξέπεη λα 

απνηειέζεη πξώηε πξνηεξαηόηεηα ειέγρνπ, θαζώο ν κείδσλ θίλδπλνο πξνέξρεηαη από ηελ 

αλεπάξθεηα ζε θέξνπζα ηθαλόηεηα νθεηιόκελε, αθελόο ζηα δηαξθώο απμαλόκελα θνξηία 

θπθινθνξίαο θαη αθεηέξνπ ζηε γήξαλζεο ησλ γεθπξώλ. 

2. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε αξρή ζηελ ίδξπζε ελόο Δλεξγνύ Δζληθνύ Μεηξώνπ Γεθπξώλ 

πξνηείλεηαη έλαο Πξσηνβάζκηνο Έιεγρνο, ώζηε λα απνγξαθνύλ νη ππάξρνπζεο γέθπξεο 

θαη λα εληνπηζζνύλ απηέο πνπ έρνπλ ηα κεγαιύηεξα πξνβιήκαηα. Καηόπηλ λα εμεηαζζνύλ 

άκεζα από Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή, ε νπνία ζα πξνηείλεη ηα ιεπηέα κέηξα απνθπγήο 

θαηάξξεπζεο, αθνύ δηεμαγάγεη ιεπηνκεξέζηεξν έιεγρν ζπγθξηηηθώο κε εθείλνλ ηεο 

πξσηνβάζκηαο Δπηηξνπήο. 


