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Περίληψη 
 
Η εκτίµηση και διαχείριση του σεισµικού κινδύνου αποτελεί ένα πολυθεµατικό αντι-
κείµενο, στο οποίο λαµβάνεται υπόψη ένα µεγάλο πλήθος παραµέτρων. Στην περίπτω-
ση της πόλης του Ρεθύµνου εφαρµόστηκε ένα πιλοτικό πρόγραµµα, όπου, µεταξύ των 
άλλων, µελετήθηκαν: i) το γεωτεκτονικό καθεστώς, ii) η σεισµικότητα και σεισµική 
επικινδυνότητα, iii) τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά των σχηµατισµών, iv) οι πολεοδο-
µικές ιδιαιτερότητες, v) η τρωτότητα των κτιρίων κ.α. Από την επεξεργασία των στοι-
χείων διαπιστώθηκε µια υψηλή συσχέτιση και αντιστοίχηση µεταξύ των θεµατικών α-
ντικειµένων, ενώ πρόσθετα καταστρώθηκε ένα σχέδιο επιχειρησιακής ετοιµότητας και 
επισηµάνθηκαν οι απαραίτητες επεµβάσεις για τη µείωση του σεισµικού κινδύνου. 
 
 

Summary 
 
The evaluation and management of seismic risk is a multidisciplinary process where a 
lot of parameters are taken into consideration. In the case of Rethymnon, a pilot project 
has been applied and the following were examined: i) local and regional geotectonic 
setting, ii) seismicity and seismic hazard, iii) engineering geological conditions, iv) ur-
ban plan and city structure, v) vulnerability of buildings etc. The study of the data re-
vealed a close interrelation among various thematic units. Finally an operational emer-
gency plan was compiled and the necessary interventions for seismic hazard reduction 
were suggested. 
 
 



Εισαγωγή 
 
Η πόλη του Ρεθύµνου, λόγω της ιδιαίτερης γεωτεκτονικής της θέσης πλησίον του ενερ-
γού τµήµατος του ελληνικού τόξου παρουσιάζει αυξηµένη σεισµική επικινδυνότητα. Το 
στοιχείο αυτό, σε συνδυασµό µε τις ιδιαίτερες σεισµοτεκτονικές, γεωλογικές, γεωτεχνι-
κές, πολεοδοµικές και κτιριολογικές συνθήκες που χαρακτηρίζουν την ευρύτερη περιο-
χή, αλλά και σε συνδυασµό µε τα προβλήµατα που δηµιούργησε η υπέρµετρη και χωρίς 
σχεδιασµό διόγκωση των αστικών κέντρων τις τελευταίες δεκαετίες, κατέστησαν επι-
τακτική την ανάγκη, τόσο της εκτίµησης του ολικού σεισµικού κινδύνου, όσο και της 
σύνταξης ενός επιχειρησιακού σχεδίου, για τη διαχείριση µιας πιθανής καταστροφής σε 
επίπεδο πρόληψης, επέµβασης και αντιµετώπισης (Lekkas 1996). 
 
Για το σκοπό αυτό εκπονήθηκε το πολυθεµατικό ερευνητικό πρόγραµµα "Αντισεισµι-
κός Σχεδιασµός και Οργάνωση του ∆ήµου Ρεθύµνης" που είχε ως στόχο τη διαχείριση 
του σεισµικού κινδύνου στην πόλη του Ρεθύµνου. Για τις ανάγκες του προγράµµατος 
διερευνήθηκαν θεµατικά και γνωστικά αντικείµενα πολλών επιστηµονικών περιοχών, 
έτσι ώστε να υπάρχει µια σφαιρική και πολυκλαδική αντιµετώπιση του προβλήµατος. 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα µικρό, µόνο, τµήµα του έργου, το οποίο ό-
µως είναι αντιπροσωπευτικό του τρόπου και της µεθοδολογίας µε την οποία αντιµετω-
πίσθηκε το όλο πρόβληµα. 
 
 

Σεισµικότητα και σεισµική επικινδυνότητα 
 
Από την έρευνα του νεοτεκτονικού καθεστώτος της ευρύτερης περιοχής διαπιστώθηκε 
ότι από την περιοχή του ∆ήµου Ρεθύµνης δεν διέρχονται σηµαντικές ενεργές τεκτονικές 
δοµές ικανές είτε να δώσουν κάποιο σεισµό, είτε να δραστηριοποιηθούν από κάποιον 
άλλο. Ανάλογες δοµές, όµως, που µπορούν κάτω από κάποιες προϋποθέσεις να επηρε-
άσουν το πολεοδοµικό συγκρότηµα, εντοπίζονται είτε µακριά µέσα στον υποθαλάσσιο 
χώρο, είτε σε ικανή απόσταση στο χώρο της ξηράς. 
 
Από τη µελέτη της σεισµικότητας της περιοχής (Σταυρακάκης 1998), η οποία βασίσθη-
κε σε ιστορικά και ενόργανα σεισµολογικά δεδοµένα, ενδεικτικά αναφέρεται ότι: i) σε 
ιστορικούς χρόνους γύρω από την Κρήτη έχουν εκδηλωθεί ισχυροί σεισµοί που προξέ-
νησαν σηµαντικές καταστροφές στο Ρέθυµνο, ii) επίκεντρα επιφανειακών σεισµών µε 
µέγεθος Ms>6.0, εντοπίζονται κυρίως στο νοτιοανατολικό θαλάσσιο χώρο της ευρύτε-
ρης περιοχής, iii) µεγάλοι σεισµοί ενδιαµέσου βάθους εκδηλώνονται κυρίως στο βο-
ρειοδυτικό υποθαλάσσιο χώρο, iv) το µέγιστο µέγεθος επιφανειακού σεισµού που έχει 
παρατηρηθεί εντός κύκλου ακτίνας 100 km από την πόλη του Ρεθύµνου είναι 7.2, v) το 
πιθανότερο µέγιστο µέγεθος επιφανειακού σεισµού, µε πιθανότητα εµφάνισης 63%, για 
διαστήµατα 1, 50 και 100 χρόνια είναι ίσο µε 4.5, 6.8 και 7.2 αντίστοιχα και vi) το πι-
θανότερο µέγιστο µέγεθος σεισµού ενδιαµέσου βάθους, µε πιθανότητα εµφάνισης 63%, 
για διαστήµατα 1, 50 και 100 χρόνια είναι ίσο µε 4.1, 5.2 και 7.8 αντίστοιχα. 



 
Πρόσθετα, εκτιµήθηκε η σεισµική επικινδυνότητα, µέσα από τη χρήση διαφορετικών 
µοντέλων σεισµικών πηγών και υπολογίσθηκαν οι στάθµες των αναµενόµενων εδαφι-
κών σεισµικών επιταχύνσεων και ταχυτήτων. Οι τελικές τιµές σχεδιασµού που προέκυ-
ψαν είναι: i) µέγιστη σεισµική επιτάχυνση 280 και 310 cm/cec2 και ii) µέγιστη σεισµική 
ταχύτητα 25 και 29 cm/sec, για περιόδους επανάληψης 475 και 949 χρόνια αντίστοιχα. 
 
 

Γεωτεχνικές συνθήκες 
 
Κύρια έµφαση δόθηκε στη διάκριση και τον προσδιορισµό των γεωτεχνικών χαρακτη-
ριστικών των γεωλογικών σχηµατισµών που απαντώνται στην ευρύτερη περιοχή του 
∆ήµου. Χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία από τη βιβλιογραφία (Zambetakis 1997) και στοι-
χεία από επί τόπου ή εργαστηριακές δοκιµές που πραγµατοποιήθηκαν για τον προσδιο-
ρισµό όλων των παραµέτρων (κατά περίπτωση RQD, SPT, Φυσική Υγρασία, Αντοχή 
σε Ανεµπόδιστη Θλίψη, ∆είκτης Συµπιεστότητας, Πορώδες, Λόγος Κενών, ∆είκτης 
Κενών, Βαθµός Κορεσµού, Στοιχεία Ασυνεχειών κλπ.). Με βάση τα ανωτέρω διακρί-
θηκαν οκτώ γεωτεχνικές ενότητες (Σχήµα 1) µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 
1) Παράκτιες άµµοι: Εντοπίζονται αποκλειστικά στην παραλιακή ζώνη σε µια απόστα-
ση έως 200 µέτρων από την ακτογραµµή. Συνίστανται από άµµους κροκάλες, χάλικες 
και λατύπες διαφόρων µεγεθών. Με βάση τις γεωτεχνικές παραµέτρους χαρακτηρίζο-
νται από υψηλή πιθανότητα εκδήλωσης φαινοµένων ρευστοποίησης και καθιζήσεων, σε 
περίπτωση σεισµικής δράσης. 

2) Ποταµοχειµάρριες αποθέσεις: Εντοπίζονται αποκλειστικά στις ανατολικές απολήξεις 
του πολεοδοµικού συγκροτήµατος και αναπτύσσονται εκατέρωθεν του χειµάρρου Πλα-
τανιά. Συνίστανται από ηµισυνεκτικά αργιλοαµµώδη ή αργιλοµαργαϊκά εδάφη που πε-
ριέχουν κροκάλες, χάλικες και λατύπες διαφόρων µεγεθών και σε αναλογία που ποικίλ-
λει κατά περίπτωση. Μπορούν να εκσκαφθούν µε σκαπάνη και λοιπά µηχανικά, µη ε-
κρηκτικά µέσα. Συνιστούν ένα σχηµατισµό µε µειωµένες γεωτεχνικές παραµέτρους, 
που µεταβάλλονται έντονα από θέση σε θέση και αρνητική εν γένει συµπεριφορά στη 
σεισµική διέγερση. 

3) Αλλουβιακές αποθέσεις: Εµφανίζονται από την παλαιά εθνική οδό, που διασχίζει την 
πόλη και βορειότερα µέχρι την παραλιακή ζώνη και αποτελούν το έδαφος θεµελίωσης 
για ένα σηµαντικό τµήµα της πόλης (Παλαιά Πόλη και βόρεια τµήµατα των συνοικιών 
Μασταµπά, Καλλιθέας και Περιβόλια). Συνίστανται από αργιλοαµµώδες υλικό ανάµει-
κτο µε ασύνδετες κροκάλες, χάλικες και λατύπες. Κατά θέσεις επικρατούν άλλοτε τα 
αµµώδη και άλλοτε τα αργιλικά συστατικά. Φιλοξενούν αβαθείς υδροφόρους ορίζοντες 
περιορισµένης έκτασης. Το κύριο γεωτεχνικό πρόβληµα είναι ότι αποτελούν πολύ χα-
λαρά και εύκολα συµπιεστά εδάφη  των οποίων οι φυσικοµηχανικές ιδιότητες µεταβάλ-
λονται απότοµα τόσο στην οριζόντια όσο και στην κατακόρυφη διεύθυνση. Η συµπερι-
φορά τους είναι προβληµατική κάτω από σεισµική φόρτιση 



4) Πλειοκαινικές θαλάσσιες αποθέσεις: Εντοπίζονται σε µια ζώνη από την παλαιά εθνι-
κή οδό και νοτιότερα. Συνίστανται από αργιλοµαργαϊκά εδάφη χωρίς σαφή στρώση, τα 
οποία κατά θέσεις είναι αµµώδη ή περιέχουν µικρό ποσοστό χαλίκων και κροκαλών. 
Παρουσιάζουν αυξηµένη συνοχή και συνεκτικότητα. Χαρακτηρίζονται ως εδάφη που 
δεν ευνοούν σηµαντικές καθιζήσεις υπό φορτία συνήθων κατασκευών. Έχουν χαµηλή 
διαπερατότητα, σε ορισµένες όµως περιπτώσεις φιλοξενούν µικρής έκτασης υδροφό-
ρους ορίζοντες. 

5) Αργιλοαµµώδεις και µαργαϊκοί ορίζοντες: Καταλαµβάνουν µια µικρή ζώνη πλάτους 
100-150 m και συνίσταται από εδαφικά υλικά αργιλοαµµώδους ή αργιλοµαργαϊκής σύ-
στασης σε ποικίλες αναλογίες. Χαρακτηρίζουν εδάφη µέτριας συνοχής των οποίων οι 
φυσικές και µηχανικές τους ιδιότητες εξαρτώνται από την αναλογία των συστατικών 
τους κατά θέση. Εκσκάπτονται εύκολα µε τη χρήση µη εκρηκτικών τεχνικών. 

6) Μάργες και µαργαϊκοί ασβεστόλιθοι: Νεογενείς σχηµατισµοί που αποτελούν το σχη-
µατισµό θεµελίωσης του νότιου τµήµατος της πόλης. Η σύστασή τους σε αργιλικά και 
ασβεστιτικά συστατικά µεταβάλλεται έντονα, τόσο κατά την οριζόντια όσο και κατά 
την κατακόρυφη έννοια. Όπου επικρατούν τα αργιλικά συστατικά οµοιάζουν µε εδαφι-
κούς σχηµατισµούς (κεντρικό και ανατολικό τµήµα της πόλης), ενώ όπου επικρατούν 
τα ασβεστιτικά µε βραχώδεις (δυτικό τµήµα). Χαρακτηρίζονται ως αδιαπέρατοι σχηµα-
τισµοί, µε εξαίρεση τους µαργαϊκούς ασβεστολίθους οι οποίοι παρουσιάζουν µικρές 
καρστικές υδροφορίες ή υδροφορίες ασυνεχειών. Χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη 
καρστικών ή άλλων κοιλοτήτων που είναι επικίνδυνες ακόµα και κάτω από την φόρτι-
ση απλών κατασκευών. 

7) Μανδύας αποσάθρωσης µαργών: Πολύ χαλαρά αργιλοµαργαϊκής σύστασης εδαφικά 
υλικά, τα οποία προέρχονται από την αποσάθρωση και διάβρωση της προηγούµενης 
ενότητας, µε πάχος ως 4 µέτρα. Χαρακτηρίζονται από πολύ αρνητικές γεωτεχνικές πα-
ραµέτρους. 

8) Ασβεστόλιθοι και δολοµίτες: Πρόκειται για σχηµατισµούς του αλπικού υποβάθρου 
που εντοπίζονται στις νότιες απολήξεις της συνοικίας του Μασταµπά και στην παρα-
λιακή ζώνη της Φορτέζας. Χαρακτηρίζονται ως βραχώδεις σχηµατισµοί και συνιστούν 
άριστο υπόβαθρο για θεµελιώσεις. Κατά θέσεις εµφανίζουν καρστικοποίηση ή διασχί-
ζονται από πολλές ασυνέχειες που κατακερµατίζουν τη βραχώδη µάζα. 
 
Στο γεωτεχνικό χάρτη (Σχήµα 1), µε σκίαση χαρακτηρίζονται οι εδαφικοί σχηµατισµοί, 
στους οποίους και εντοπίζονται και τα περισσότερα γεωτεχνικά προβλήµατα και η συ-
µπεριφορά τους αναµένεται προβληµατική σε περίπτωση σεισµικής φόρτισης, ενώ µε 
χωρίς σκίαση χαρακτηρίζονται οι συνεκτικοί και βραχώδεις σχηµατισµοί που συνι-
στούν το υπόβαθρο. Παράλληλα, το πάχος των χαλαρών εδαφικών σχηµατισµών και το 
βάθος του βραχώδους υποβάθρου είναι κρίσιµης σηµασίας για τη διαµόρφωση των σει-
σµικών κυµάτων. Για το λόγο αυτό, µε βάση όλα τα διαθέσιµα στοιχεία από γεωτρήσεις 
και εκσκαφές, κατασκευάσθηκε ο χάρτης των ισοβαθών του υποβάθρου (Σχήµα 2). 
 



 
Τρωτότητα κτιρίων 

 
Για τις ανάγκες της έρευνας η πόλη του Ρεθύµνου χωρίσθηκε σε τρεις πολεοδοµικές 
ζώνες Α, Β και Γ (Σχήµα 3), κάθε µία από τις οποίες έχει αναπτυχθεί σύµφωνα µε τα 
πολεοδοµικά σχέδια του 1930, 1948 και 1965-1986 αντίστοιχα. Ελέγχθηκαν περίπου 
350 κτίρια, τα οποία κατανέµονται περίπου ισόποσα στους διαφόρους τύπους των κτι-
ρίων και ζώνες  της πόλης.  Πιο συγκεκριµένα: 
 
Η Ζώνη Α περιλαµβάνει την Παλιά Πόλη, χαρακτηρίζεται από συνεχές σύστηµα δόµη-
σης και αποτελείται από λιθόκτιστες κατασκευές µε πάρα πολλές επεµβάσεις δια µέσου 
των αιώνων που δηµιουργούν και το µεγαλύτερο πρόβληµα από πλευράς σεισµικής 
ασφάλειας. Επιπρόσθετους κινδύνους ενέχουν οι πολύ στενοί οδοί (πρόβληµα που δυ-
σχεραίνεται ακόµα περισσότερο από τα δίκτυα ∆ΕΗ και ΟΤΕ κτλ.) και τα εγκαταλειµ-
µένα κτίρια. Προτείνονται διάφορες επεµβάσεις όπως: i) άρση επικινδυνοτήτων, ii) ορι-
ζόντιες  αντιστηρίξεις  του ενός κτιρίου µε το απέναντι του στον ίδιο δρόµο, iii) ειδική 
προστασία του σιδηροπλισµού όπου ο χάλυβας  έχει διαβρωθεί, iv) αύξηση της ακαµ-
ψίας των κτιρίων και της αντοχής των τοιχοποιιών κατά την διεύθυνση των όψεων µε 
κατασκευή τοιχωµάτων από οπλισµένο σκυρόδεµα, ή και µε τσιµεντενέσεις ή µανδύες, 
κατά προτίµηση στο εσωτερικό των κτιρίων όπου έχουν καθαιρεθεί σηµαντικά τµήµατα 
τοιχοποιιών, v) γενική περίδεση ολόκληρου του οικοδοµικού τετραγώνου στο ύψος του 
ισογείου και του πρώτου ορόφου, vi) µείωση της αυξηµένης τρωτότητας των µικτών 
κατασκευών που αποτελούνται από προσθήκες ορόφων από οπλισµένο σκυρόδεµα πά-
νω σε παλαιά µονώροφα ή διώροφα λιθόκτιστα κτίσµατα µε αποκατάσταση της συνέ-
χειας του φέροντα οργανισµού µέχρι θεµελίων χωρίς να συµµετέχει η τοιχοποιία και εν 
γένει ανεξαρτητοποίηση του σκελετού από την τοιχοποιία, vii) επισκευή των εγκατα-
λειµµένων κτιρίων που εγκυµονούν κινδύνους και viii) κατάργηση στύλων ∆.Ε.Η., 
Ο.Τ.Ε., σκαλοπατιών κλπ., που βρίσκονται πάνω στο οδόστρωµα και µειώνουν το λει-
τουργικό τους πλάτος, έλεγχος ύψους µπαλκονιών, σύστηµα πυρασφάλειας κλπ. 
 
Η Ζώνη Β περιβάλλει την Παλιά Πόλη, χαρακτηρίζεται και αυτή από συνεχές σύστηµα 
δόµησης και αποτελείται από µικτά κτίρια που αντιπροσωπεύουν ως επί το πλείστον 
προσθήκες µε σκελετό από οπλισµένο σκυρόδεµα πάνω σε υπάρχοντα παλαιότερα λι-
θόδµητα κτίρια, συνήθως διώροφα. Οι επεµβάσεις αυτές, σε συνδυασµό µε το ότι το 
σύστηµα από πανταχόθεν ελεύθερο αρχικά µετατράπηκε σε συνεχές είχε ως αποτέλε-
σµα να βρίσκονται σε επαφή τα παλιά κτίρια από τοιχοποιία µε κτίρια από οπλισµένο 
σκυρόδεµα, αποτελούν και τους σηµαντικότερους παράγοντες επικινδυνότητας. Από τις 
προτεινόµενες επεµβάσεις οι κυριότερες είναι: i) για τα κτίρια µε το µεικτό σύστηµα 
δόµησης  εξασφάλιση της ευστάθειας του κτιρίου, από πλευράς στατικών φορτίων, ii) 
τα κοντά υποστυλώµατα, κατά βάση δεν θα έχουν ληφθεί υπόψη στους υπολογισµούς 
των κτιρίων, iii) καλή αποστράγγιση και προστασία των κτιρίων από τα όµβρια νερά τα 
οποία είναι δυνατόν να εισρέουν στην θεµελίωση του κτιρίου, iv) εξασφάλιση ικανού 
πλάτους "αντισεισµικού αρµού" ή σηµαντικής ακαµψίας για τα καινούρια κτίρια από 



οπλισµένο σκυρόδεµα που χτίζονται δίπλα σε παλαιότερα κτίρια από φέρουσα λιθοδο-
µή ή από µεικτό σύστηµα, v) στα κτίρια µε το µεικτό σύστηµα η ενίσχυση να γίνεται  
έτσι ώστε να  φέρουν τα όµορα  φορτία µισής τουλάχιστον  γειτονικής οικοδοµής, vi) 
επισκευή των ρωγµών από διαφορικές καθιζήσεις των θεµελίων και λήψη µέτρων για 
να σταµατήσει η περαιτέρω εξέλιξή τους και vii) µείωση της τρωτότητας που οφείλεται 
στην προσθήκη ορόφων από οπτοπλινθοδοµή ως φέρουσας κατασκευής µε αύξηση της 
τριβής µεταξύ της τελευταίας στάθµης του κτιρίου που έχει  φέροντα οργανισµό από 
οπλισµένο σκυρόδεµα και της προσθήκης από οπτοπλινθοδοµή,  αύξηση των ορθών 
τάσεων στην τοιχοποιία και δηµιουργία πλευρικής περίδεσης της τοιχοποιίας. 
 
Η Ζώνη Γ αντιπροσωπεύει το νεότερο τµήµα της πόλης και περιλαµβάνει δύο κατηγο-
ρίες κτιρίων µε σκελετό από οπλισµένο σκυρόδεµα. Η πρώτη χαρακτηρίζει τα κτίρια 
που κατασκευάστηκαν µε τον πρώτο αντισεισµικό κανονισµό (περίοδος 1959-1984) και 
η δεύτερη αυτά που κατασκευάστηκαν µε τη θέσπιση των νέων κανονισµών (περίοδος 
µετά το 1984). Προβλήµατα δηµιουργούνται από τις µεγάλες κλίσεις του εδάφους αλλά 
και από την επίδραση των κλιµατολογικών συνθηκών στον σιδηροπλισµό και το σκυ-
ρόδεµα. Οι επεµβάσεις που κρίνονται απαραίτητες είναι: i) άρση του προβλήµατος που 
δηµιουργείται λόγω της έντονης κλίσης του εδάφους είτε µε πλήρη διαχωρισµό εδά-
φους-κτιρίου και αποκατάσταση της εξυπηρέτησης του κτιρίου µε καταλλήλως δια-
µορφούµενα στοιχεία, είτε µε σηµαντική αύξηση  της ακαµψίας προς την κατάντη 
πλευρά του κτιρίου και ii) άρση του προβλήµατος της διάβρωσης του σιδηροπλισµού 
και της ασβεστοποίησης του σκυροδέµατος στις υπάρχουσες κατασκευές µε διάφορα 
µέτρα όπως καθαίρεση σαθρών και καθαρισµός επιφανειών, καθαίρεση τµηµάτων σκυ-
ροδέµατος και πίσω από τους σιδηροπλισµούς, επάλειψη µε λεπτόρρευστη εποξειδική  
ρητίνη και επίπαση µε µεσόκοκκη χαλαζιακή άµµο, τοποθέτηση κονιάµατος µε πίεση 
µε µη συρρικνούµενη κονία, εµποτισµό της επιφάνειας µε ειδικό υγρό αναστολής της 
διάβρωσης, συγκόλληση  νέων οπλισµών και τοποθέτηση νέων συνδετήρων, εγκατά-
σταση συστήµατος καθοδικής προστασίας κλπ. 
 
 

Βασικές κατευθύνσεις επιχειρησιακής οργάνωσης 
 
Λαµβάνοντας υπόψη όλες τις ανωτέρω παραµέτρους, αλλά και όλα τα υπόλοιπα στοι-
χεία που διερευνήθηκαν για τις ανάγκες του προγράµµατος, και τα οποία επηρεάζουν 
άµεσα την επικινδυνότητα της πόλης του Ρεθύµνου, διαπιστώνεται ότι απαιτείται η εκ-
πόνηση ενός καλά δοµηµένου σχεδίου επιχειρησιακής ετοιµότητας για την αντιµετώπι-
ση του σεισµικού κινδύνου σε επίπεδο πρόληψης, επέµβασης και αποκατάστασης. 
 
Το πρώτο και βασικό συµπέρασµα που εξάγεται από την ανάλυση και συσχέτιση των 
ανωτέρω δεδοµένων (Σχήµατα 1 & 3), είναι ότι οι πολεοδοµικές ενότητες που παρου-
σιάζουν αυξηµένη τρωτότητα κτιρίων (Ζώνη Α και το µεγαλύτερο µέρος της Ζώνης Β) 
χαρακτηρίζονται επίσης και από αυξηµένη επικινδυνότητα των σχηµατισµών θεµελίω-
σης σε περίπτωση σεισµικής φόρτισης. Ταυτόχρονα οι συγκεκριµένες πολεοδοµικές 





ενότητες καλύπτουν το µεγαλύτερο ποσοστό των κρίσιµων λειτουργιών και δραστηριο-
τήτων της πόλης (εµπόριο, τουρισµός, αναψυχή, πολιτισµός, Υπηρεσίες, κλπ.). 
 
Καθίσταται λοιπόν φανερό ότι η συγκέντρωση όλων αυτών των επιβαρυντικών παρα-
γόντων στο κεντρικό τµήµα της πόλης, περιπλέκει την εφαρµογή των απαιτούµενων 
µέτρων και καθιστά επιτακτική την ανάγκη της εκπόνησης ενός επιχειρησιακού σχεδί-
ου που να βασίζεται σε ένα κυλιόµενο σχεδιασµό µε συνεχή και διαχρονική προσαρµο-
γή στα νέα δεδοµένα (Lekkas et al 1996). Ένα τέτοιο σχέδιο αναπτύχθηκε και οργανώ-
θηκε µε βάση ένα Σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφοριών, στο οποίο περιλαµβάνεται 
ένα πλήθος στοιχείων όπως: i) η οργάνωση του ανθρώπινου δυναµικού αλλά και του 
εξοπλισµού, ii) η εκπαίδευση και ο συντονισµός µέσα από ασκήσεις ετοιµότητας επί 
χάρτου αλλά και σε πραγµατικές συνθήκες, iii) οι διαδικασίες που αφορούν στον σχε-
διασµό εκκένωσης, στην οργάνωση και τις προδιαγραφές των χώρων και λειτουργιών 
καταφυγής, καταυλισµού και παροχής βοήθειας αλλά και την µετεγκατάσταση κρίσι-
µων υπηρεσιών, κοινωνικών οµάδων και ατόµων µε ειδικές ανάγκες (Σχήµα 4) κλπ. 
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