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Πρόλογος 

Το Ινστιτούτο
τον καταστρο
και περιλαμβ
ειδίκευση στη
διδακτορικού
σ’αυτό το σύ
έργο εφαρμοσ
όφελος του επ

Μέχρι σήμερα
έργα και έχε
συνεδρίων, μ
υποδομές κα
περιβάλλον. Έ
καταγράφουν
στη διάθεσή 
εργαστηριακέ
διαχρονικά στ
στη χώρα κα
2005-2010 η 
οποία όμως α

Παρόλα αυτά
χάνοντας την
τις	ερευνητι
Θεσσαλονίκη.
εγχειρήματος
αποτέλεσμα τ
πριν την συγχ
δημιούργησε 
αξιολόγησης, 
προσκλήσεις 

Παρά τις άοκν
ΤΣΑΚ σε αντ

προφανές ότι
δημιουργικές 
διαρκές πρώτ
ερευνητικό ισ
ανταγωνιστικ

Με την ευκαι
2022, δηλώνο
ατελέσφορη 
οικονομική επ
Μόνο	με	την
αξιοποιηθούν
αντισεισμικής

ο Τεχνικής Σε
οφικό σεισμό
βάνει δέκα υ
η γεωτεχνική

ύ διπλώματο
ύνθετο και αν
σμένης κυρίω
πιστημονικού

α, το ερευνητ
ει δημοσιεύσ
ε σημαντική 
ι υψηλού επ
Έχει την ευθ
ν τις επιταχύ

της το ΙΤΣΑ
ές εγκαταστά
τη μείωση τη
ι διεθνώς. Το
οποία υποβ

ακόμη δεν έχε

ά, στις 22/8/2
ν αυτοτελή νο
ικές	του	αρμ
. Δυστυχώς, 

ς προειδοποι
το Ινστιτούτο
χώνευση του
σοβαρά εμπ
μη δυνατότη

ανταγωνιστι

νες και δυνα
ταγωνιστικό 
ι η λήψη θεσ

ερευνητικές
του μεγέθους
στό τόσο της
κών ερευνητι

ιρία της συνο
ουμε την πεπ
κατάσταση 

πιβάρυνση τ
ν	ένταξη	του
ν στο ακέραι
ς πολιτικής τ

εισμολογίας &
ό της 20ης Ιου
υψηλού επιστ
ή μηχανική 
ς. Αποτελεί 
ναπτυξιακό α

ως έρευνας κ
ύ και τεχνικο

τικό και τεχν
σει εκατοντά

αναγνώριση
πιπέδου σχετ
θύνη για τη λ
ύνσεις κατά τ
ΑΚ ως μια «
άσεις υψηλώ
ης σεισμικής δ
ο 2011 ολοκλ
βλήθηκε το 2
ει πραγματοπ

2011 το ΙΤΣΑ
ομική του πρ
μοδιότητες, 
η συγχώνευσ

ιήσεις των ε
ο να ενσωματ
υ ΙΤΣΑΚ σε α
πόδια στη λε
ητα εξέλιξης
ικών ερευνητ

μικές προσπά
επίπεδο, τα 

σμικών μέτρω
ς συνθήκες γ
ς πρόβλημα γ
ς χώρας όσο 
ικών προγρα

οπτικής παρ
ποίθησή μας π

που δημιου
της Πολιτείας
υ	ΙΤΣΑΚ	στο	
ιο το ερευνη
ης χώρας. 

& Αντισεισμικ
υνίου 1978. Α
τημονικού επ
και στην επ
το μοναδικό
αντικείμενο, 

και αφετέρου
ού κόσμου στη

νικό προσωπ
άδες πρωτότυ
η από τη διεθ
τική τεχνογν
λειτουργία κ
τη διάρκεια ι
«δυναμική» ε
ν προδιαγρα
διακινδύνευσ
λήρωσε την 

2012 στο αρ
ποιηθεί. 

ΑΚ καταργήθ
ροσωπικότητ

τις οποίες έκ
ση αυτή απο
εργαζομένων
τωθεί σε έναν
αυτόν, δεν δι
ειτουργία το
 των ερευνη

τικών έργων. 

άθειες του ερ
προαναφερό

ων αλλοίωση
για την αποτ
για τη χώρα,
και διεθνώς

μμάτων. 

ουσίασης το
πως μπορεί, 

υργήθηκε με 
ς, αρκεί να υ
Αριστοτέλε
τικό δυναμικ

           

3

κών Κατασκε
Από τον ιδρυτ

πιπέδου ερευ
πιστήμη και τ
ό ερευνητικό

έχοντας τη 
 να εφαρμόζ
ην Ελλάδα, α

ικό του ΙΤΣΑ
υπες επιστη
θνή επιστημο
ωσία για τη

και συντήρησ
ισχυρών σεισ
ερευνητική υ

αφών και επισ
σης και μπορε
εσωτερική τ
μόδιο Υπουρ

θηκε ως αυτο
τα, πλην	όμω
κτοτε ασκεί σ
οφασίστηκε ε
ν του ΙΤΣΑΚ
ν ανομοιογεν
ιέθετε αρμοδ
ου ΙΤΣΑΚ ως
τών λόγω κ
  

ρευνητικού κ
όμενα εμπόδ

ης του ερευνη
τελεσματική 
, έχει ως ορα

ς, καθώς και 

υ Έργου του
έστω και τώ
τη συγχών

υπάρξει το σ
ειο	Πανεπιστ
κό και η σημ

        Το Ερευν

ευών (ΙΤΣΑΚ
τικό του νόμο
υνητές (σεισ
τεχνολογία τ
 κέντρο στο
δυνατότητα 
ει τα παραγό

αλλά και διεθν

ΑΚ έχει εκπον
μονικές εργα
ονική κοινότη
 μείωση των

ση δικτύων ε
σμών και όχι 
υποδομή με 
στημονικό πρ
εί να διαδραμ
ου αξιολόγησ

ργείο για την

οτελές νομικό
ως	διατηρών
στο πλαίσιο 
εν θερμώ, πα

Κ και χωρίς 
νή στην πραγ
διότητες ερευ
ς ερευνητικο
ενού θεσμικο

και λοιπού πρ
δια οδηγούν 
ητικού χαρακ
αντιμετώπισ

ατό αποτέλεσ
από χρηματ

υ ΙΤΣΑΚ στον
ώρα, να δοθεί

ευση του 2
συντομότερο 
τήμιο		Θεσσα
μαντική υλικ

νητικό Προσω

Κ) ιδρύθηκε το
ο ως ΝΠΔΔ έχ
σμολόγους κ
των κατασκε
ον ελληνικό χ

αφενός να π
όμενα από τη
νώς.  

νήσει δεκάδε
ασίες σε διε
ητα. Παράλλ
ν συνεπειών

εδάφους, ανω
ι μόνο. Είναι 

τον απαραί
ροσωπικό υψ
ματίσει στον 
ση ως ερευνη
ν προβλεπόμ

ό πρόσωπο κ
ντας	την	ερε
του ΟΑΣΠ απ

αρά τις αγων
να προηγηθ

γματικότητα φ
υνητικού χαρ
ού κέντρου ό
ού πλαισίου,

ροσωπικού δι
νομοτελειακ
κτήρα του ΙΤ
ση του σεισμ
σμα το σταδι
οδοτήσεις τη

ν τόμο αυτόν
ί μία  άμεση 
011 και μάλ
δυνατόν η κ
αλονίκης μπ

κοτεχνική υπ

ωπικό του ΙΤ

Έρευν

ο 1979 στη Θ
χει διεπιστημ
αι πολιτικού
ευών) όλοι κ
χώρο που δ
παράγει αξιό

ην έρευνα απ

ς ερευνητικά
εθνή περιοδικ
ληλα, ανέπτυξ
ν των σεισμώ
ωδομών και γ
προφανές ότ

ίτητο εξοπλισ
ψηλού επιπέδ

τομέα αυτόν
ητικό κέντρο

μενη εξωτερικ

και συγχωνεύ
ευνητική	το
πό τις εγκατα
νιώδεις για τ
θεί μελέτη β
φορέα, δεδομ

ρακτήρα. Η σ
όπως μεταξύ
 σταδιακός α

ιατήρησης τη
ά στη συρρίκ

ΤΣΑΚ, με απο
μικού κινδύν
ιακό αποκλει
ης Ευρωπαϊκ

ν, για την πε
και ολοκληρω
λιστα χωρίς

κατάλληλη π
πορούν να δια
ποδομή του, 
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ΙΤΣ
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νας, Εκπαίδευ
& Ενημέρω
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Θεσσαλονίκη 
μονικό χαρακ
ύς μηχανικού
κάτοχοι σχετ
ραστηριοποι

όλογο ερευνη
οτελέσματα 

ά και τεχνολο
κά και πρακ
ξε εργαστηρι
ών στο δομη
γεωτρήσεων
τι η Πολιτεία
σμό, κτιριακ
δου που συμβ
ν ουσιαστικό 
ο για την περ
κή αξιολόγησ

ύτηκε στον Ο
ου	οντότητα
αστάσεις του
την αποτυχία
βιωσιμότητα
μένου ότι ο Ο
συγχώνευση 
ύ άλλων, έλλ
αποκλεισμός

ης αποστολής
κνωση του. Ε

οκλεισμό του
νου που απο
ισμό του από

κής Ένωσης μ

ερίοδο Ιαν. –
ωμένη λύση 
 καμία επιπ
ολιτική βούλ
ατηρηθούν κ
προς όφελος

δα Έρευνας Ο

ΣΑΚ  
ητες 
υσης 
ωσης 
2022

μετά 
κτήρα 
ύς με 
τικού 
ιείται 
ητικό 
προς 

ογικά 
κτικά 
ιακές 

ημένο 
ν που 
α έχει 
κές & 
βάλει 
ρόλο 

ρίοδο 
ση, η 

ΟΑΣΠ 
α	και	
υ στη 
α του 
ς, με 

ΟΑΣΠ, 
αυτή 

λειψη 
ς από 

ς του 
Είναι 

υ από 
τελεί 
ό τον 
μέσω 

 Δεκ. 
στην 

πλέον 
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Εισαγωγή

Το ΙΤΣΑΚ κα
διεπιστημονικ
Γεωτεχικής Σ
σεισμών στο
σχετίζονται μ
έρευνας καθώ

 Λειτουργε
πλαισιωμέ
εδάφους ό

 Εκπόνησε 
παράλληλ
Ερευνητικ
χρηματοδό

 Συνέγραψ
περιοδικά
(Ενότητα 

 Συμμετείχ
στο δομημ
διοργάνωσ

 Συμμετείχ
αντιμετώπ
Μηχανική

 Συμμετείχ
επιτροπές
θέματα αν

 Λειτουργε
υπηρεσίες
δεδομένων
(Ενότητες

 Αξιοποίησ
τελευταία 
σε εξοπλισ

 

ατά το χρονι
κό χαρακτήρ

Σεισμικής Μηχ
ν άνθρωπο 

με την εκπαίδ
ώς και την οικ

εί και συντηρ
ένο από ειδικ
όσο και σε διά

 ανταγωνιστ
λα οι ερευνητ
κά Κέντρα κα
ότηση (Ενότη

ψε 21 πρωτό
 καθώς και 
Γ). 

χε σε πλήθος 
μένο περιβάλ
ση συνεδρίων

χε ενεργά σε 
πιση και μείω
ς (Ενότητα Ε

χε σε προγρά
ς διατριβών 
ντισεισμικής τ

εί και συντη
ς προς την 
ν επιταχυνσι

ς Α και ΣΤ).  

σε τον ΕΛΚΕ γ
α 14 έτη (4.1 ε
σμό (Ενότητα

ικό διάστημα
ρα, παρήγαγ
χανικής και Α
και στο δομ

δευση και κατ
κονομική του

ρεί σε πάγια
κά δίκτυα κατ
άφορα βάθη 

τικά ερευνητ
ές του συμμε

αι άλλους φορ
ητα Β). 

ότυπες επιστ
19 πρωτότ

εθνικών και 
λλον, για τη 
ν (Ενότητα Δ

πλήθος παρ
ωση του σεισ
Ε).  

άμματα μετα
ειδίκευσης κ
τεχνολογίας 

ρεί κτιριακέ
επιστημονική

ιογράφων δια

για τη διαχε
εκατ. Ευρώ), 
α Ζ). 

α Ιανουάριος
γε ερευνητικό

Αντισεισμικώ
μημένο περι
τάρτιση νέων

υς εκμετάλλευ

α βάση το με
ταγραφής τη
εντός γεωτρή

ικά προγράμ
ετείχαν ενεργ
ρείς της χώρα

τημονικές ερ
τυπες επιστη

διεθνών επισ
σύνταξη προ

Δ). 

ρουσιάσεων, 
σμικού κινδύν

απτυχιακών σ
και διδακτορ
και διατάξεω

ές, εργαστηρ
ή κοινότητα
αδικτυακά κα

ίριση των ερ
 ποσοστό με

7

ς – Δεκέμβρ
ό και τεχνολ
ών Κατασκευ
ιβάλλον. Πέρ
ν επιστημόνω
υση. Συγκεκρ

εγαλύτερο εθ
ης σεισμικής κ
ήσεων αλλά κ

μματα συναφ
γά σε μία σειρ
ας ή/και της 

ργασίες οι ο
ημονικές εργ

στημονικών ε
οτάσεων δια

διαλέξεων κ
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