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Ο Ο.Α.Σ.Π. λειτουργεί τα τελευταία 35 χρόνια ως ο εθνικός φορέας σχεδιασμού της αντι-
σεισμικής πολιτικής της χώρας (Ν. 1349/1983) έχοντας επιτελέσει σημαντικό έργο στα 
αντικείμενα της εκτίμησης της σεισμικής επικινδυνότητας, της αντισεισμικής τεχνολογίας, 
των κανονισμών, της εκπαίδευσης – ενημέρωσης και της διαχείρισης ισχυρών σεισμικών 
συμβάντων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο Οργανισμός αποτελεί σύνδεσμο μεταξύ 
της Πολιτείας, του πολίτη, του τεχνικού δυναμικού της χώρας και των ερευνητικών και 
ακαδημαϊκών φορέων. 

Το κυρίαρχο σεισμικό γεγονός του 2018 ήταν ο σεισμός της Ζακύνθου (26-10-2018). Ο 
Οργανισμός από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης του σεισμού τέθηκε σε πλήρη ετοιμότητα 
και έλαβε μέρος στην διαχείριση της έκτακτης ανάγκης σε κορυφαίο επίπεδο εμπλοκής. 
Η άμεση μετάβαση της Διοίκησης στην πληγείσα περιοχή, οι στοχευμένες αυτοψίες σε 
κομβικά σημεία και περιοχές, η ακριβής εκτίμηση των διαστάσεων της καταστροφής, οι 
καθοριστικές παρεμβάσεις στα κορυφαία όργανα διαχείρισης και κυρίως η έγκαιρη, και 
απόλυτα τεκμηριωμένη και ψύχραιμη ενημέρωση των Αρχών και του κοινού τις κρίσιμες 
ώρες μετά τα συμβάντα, ήταν τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της απόλυτα επιτυχημένης 
παρουσίας του Οργανισμού. Τα στελέχη του Οργανισμού κινήθηκαν συντεταγμένα και με 
βάση τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά σχέδια και μνημόνια. 

Ο Ο.Α.Σ.Π. συνέχισε και το 2018 τις πάγιες δράσεις του, συνδυάζοντας την κοινωνική του 
διάσταση με την εφαρμοσμένη έρευνα, με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση του σει-
σμικού κινδύνου. Οι κυριότερες δράσεις του Οργανισμού που εκτελέσθηκαν ήταν οι εξής:

•  Επιχειρησιακή λειτουργία σε 24ωρη βάση του Δικτύου Επιταχυνσιογράφων του Ορ-
γανισμού το οποίο υλοποιήθηκε μέσω της συγχρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο 
«Εθνικό Δίκτυο Επιταχυνσιογράφων». Οι καταγραφές του Δικτύου αξιοποιήθηκαν 
πλήρως, κατά τη σεισμική δραστηριότητα του 2018.

•  Συνέχιση της λειτουργίας της ολοκληρωμένης διαδικτυακής Υποδομής Γεωχωρι-
κών Πληροφοριών (Spatial Data Infrastructure) η οποία βασίζεται σε τεχνολογίες 
ανοικτού κώδικα και είναι συμβατή με την ευρωπαϊκή οδηγία INSPIRE. Η υποδομή 
αυτή αποτελεί το βασικό υπόβαθρο επί του οποίου αναπτύσσονται το «Πληροφοριακό 
Σύστημα Εθνικού Δικτύου Επιταχυνσιογράφων» (Π.Σ.Ε.Δ.Ε.) και το «Πληροφοριακό 
Σύστημα Καταγραφής Βλαβών και Επιπτώσεων».

•  Συνέχιση της συγκέντρωσης και της επεξεργασίας στοιχείων Πρωτοβάθμιου Προσει-
σμικού Ελέγχου Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς χρήσης. 

•  Ολοκλήρωση του έργου της Ομάδας Μελέτης για την εναρμόνιση της διαδικασίας 
διενέργειας του Δευτεροβάθμιου Ελέγχου Κτιρίων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα και 
Φέρουσα Τοιχοποιία με τους ισχύοντες σύγχρονους κανονισμούς και διατάξεις.

•  Υποστήριξη του Ελληνικού Αντισεισμικού  Κανονισμού  (Ε.Α.Κ.) και του Κανονισμού 
Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.).

Εισαγωγικό Σημείωμα Προέδρου
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•  Επεξεργασία και αξιοποίηση των σχολίων, παρατηρήσεων και προτάσεων που υπο-
βλήθηκαν  στον Ο.Α.Σ.Π. από εξωτερικούς ανεξάρτητους κριτές και μελετητικά γρα-
φεία που είχαν αναλάβει τον σχολιασμό και τον έλεγχο εφαρμοσιμότητας του «Κανο-
νισμού για Αποτίμηση και Δομητικές Επεμβάσεις Τοιχοποιίας (Κ.Α.Δ.Ε.Τ.) με στόχο την 
ολοκλήρωση του. 

•  Συγκρότηση Επιτροπής Εποπτείας με αντικείμενο την αποτίμηση της σεισμικής τρω-
τότητας, με στόχο την ιεράρχηση για σεισμική αναβάθμιση των κτιρίων.

•  Συγκρότηση Επιτροπής Εποπτείας με αντικείμενο την αντισεισμική προστασία των 
γεφυρών.

•  Επαλήθευση και βαθμονόμηση των μεθόδων Προσεισμικού Ελέγχου για δύο κατη-
γορίες Μνημείων στο πλαίσιο της δράσης του  Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και 
Πρόγνωσης Σεισμών. 

•  Συνέχιση των επιμορφωτικών προγραμμάτων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και 
εμπέδωση της αντισεισμικής συνείδησης και συμπεριφοράς του πληθυσμού, με έμ-
φαση στην εκπαιδευτική κοινότητα με ταυτόχρονη δημιουργία έντυπου και ψηφιακού 
ενημερωτικού υλικού.

•  Ενίσχυση του Επιχειρησιακού σχεδιασμού και της ετοιμότητας της τοπικής αυτοδιοί-
κησης, σε συνεργασία με τις διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμέ-
νων Διοικήσεων και τους Δήμους της χώρας.

•  Συμμετοχή στελεχών του Ο.Α.Σ.Π. σε Σεμινάρια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολι-
τικής Προστασίας.

Όλοι γνωρίζουμε ότι οι τρέχουσες δημοσιονομικές συγκυρίες είναι εξαιρετικά δύσκολες 
και οι διαθέσιμοι πόροι έχουν μειωθεί δραματικά. Παρόλα αυτά, οι έκτακτες αλλά και οι 
τρέχουσες δράσεις του Ο.Α.Σ.Π. υλοποιήθηκαν χάρις στον ενθουσιασμό του επιστημο-
νικού και διοικητικού προσωπικού του Οργανισμού, των Επιστημονικών Επιτροπών και 
της αφιλοκερδούς προσφοράς των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού 
Διευθυντή Νικήτα Παπαδόπουλου. Τους ευχαριστώ ειλικρινά όλους, από καρδιάς.

Είμαστε, και θα παραμείνουμε όλοι, στρατευμένοι στον κοινό στόχο που δεν είναι άλλος 
από την αντισεισμική θωράκιση της Χώρας και την προστασία του Έλληνα πολίτη.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Π. 
Ευθύμης Λέκκας, Καθηγητής 
Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & 
Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών 
Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
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1.1 Αρμοδιότητες Ο.Α.Σ.Π.
Σκοπός του Ο.Α.Σ.Π. είναι η επεξεργασία και ο σχεδια-
σμός της αντισεισμικής πολιτικής της χώρας στο πλαίσιο 
των κυβερνητικών κατευθύνσεων, καθώς και ο συντονι-
σμός των ενεργειών δημοσίου και ιδιωτικού δυναμικού 
για την εφαρμογή της πολιτικής αυτής. Πιο συγκεκριμέ-
να στο σκοπό αυτό περιλαμβάνονται:

•	 Η ευθύνη για τη σύνταξη των αντισεισμικών κανονι-
σμών των κατασκευών και η παροχή των στοιχείων 
που χρειάζονται για τον οικιστικό – πολεοδομικό – 
χωροταξικό – αντισεισμικό σχεδιασμό.

•	 Ο προγραμματισμός, ο συντονισμός και η ενίσχυση 
για την εγκατάσταση στη χώρα δικτύου σεισμογρά-
φων, επιταχυνσιογράφων ή άλλων επιστημονικών 
οργάνων και η σύνταξη γεωλογικών και άλλων χαρ-
τών ή μικροζωνικών μελετών.

•	 Ο καθορισμός, ο συντονισμός και η παρακολούθηση 
του έργου της πληροφόρησης και εκπαίδευσης του 
πληθυσμού σε θέματα σχετικά με το σεισμό, η εισή-

γηση σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και η 
ενίσχυση σχετικών προγραμμάτων στα ανώτατα εκ-
παιδευτικά ιδρύματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχι-
ακό επίπεδο. 

•	 Η σύνταξη σχεδίων έκτακτης ανάγκης, ο συντονι-
σμός και η κατεύθυνση γενικά κάθε προσπάθειας 
για τη μετασεισμική αποκατάσταση του δομικού 
πλούτου.

•	 Η συγκέντρωση επιστημονικών και άλλων πληρο-
φοριών γύρω από τα προβλήματα που σχετίζονται 
με την αντισεισμική πολιτική της χώρας και η δια-
τήρηση κέντρου τεκμηρίωσης πληροφοριών που 
παρέχονται από όλους τους φορείς.

•	 Η προώθηση των σχέσεων της χώρας με τους σχε-
τικούς διεθνείς οργανισμούς, η αντιπροσώπευσή 
της στους οργανισμούς αυτούς, η παροχή της επι-
στημονικής γνώσης σε ξένες χώρες που πλήττονται 
από τους σεισμούς και η αξιοποίηση παρόμοιας βο-
ήθειας.

1. ο οργανισμοσ αντισεισμικου σχεδιασμου & προστασιασ

Η Ελλάδα είναι η πιο σεισμογενής χώρα στην Ευρώπη και η 

έκτη σε παγκόσμιο επίπεδο. Σεισμοί πλήττουν συχνά τη χώρα 

μας, μερικοί από τους οποίους είναι πολύ ισχυροί και προκα-

λούν επιπτώσεις στον άνθρωπο και στο δομημένο περιβάλ-

λον. Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας 

(Ο.Α.Σ.Π.) ιδρύθηκε το 1983, (Φ.Ε.Κ. 52/25-4-1983), μετά από 

τρεις ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν μεγάλα αστικά κέντρα 

(Θεσσαλονίκη 1978, Βόλος 1980, Αθήνα 1981), με στόχο το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση της αντισεισμικής πολιτικής της 

χώρας. Ο Ο.Α.Σ.Π. είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, 

εποπτεύεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και 

στα 35 χρόνια λειτουργίας του, συνέβαλε και συνεχίζει να 

συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του σεισμικού κιν-

δύνου. Με το άρθρο 57 του Ν. 4002/11 (Φ.Ε.Κ.180 /22-8-2011) 

ο Ο.Α.Σ.Π. συγχωνεύτηκε με το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμο-

λογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (Ι.Τ.Σ.Α.Κ.), το οποίο 

καταργήθηκε ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο. Όλες οι υπηρε-

σιακές μονάδες του Ι.Τ.Σ.Α.Κ. μεταφέρθηκαν στον Ο.Α.Σ.Π. και 

οι αρμοδιότητές του ασκούνται πλέον από τον Ο.Α.Σ.Π.
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Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επι-
πτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλά-
δας.

8.   Παναγιώτη Ψυχογιό, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, ως 
μέλος, με αναπληρωτή του τον Χρίστο Παπαδόπου-
λο, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό.

9.   Αριστόδημο Χατζηδάκη, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, 
Μέλος του Δ.Σ. της Ο.Α.Κ. Α.Ε., ως μέλος, με ανα-
πληρωτή του τον Γεώργιο Μπιτάκο, Πρόεδρο της 
ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Αριστόδημος Χα-
τζηδάκης, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος του Δ.Σ. 
της Ο.Α.Κ. Α.Ε., ορίζεται ως αναπληρωτής του Προέδρου.

Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου του Γενικού 
Γραμματέα και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
είναι τριετής και παρατείνεται μέχρι τέσσερις (4) μήνες 
κατ’ ανώτατο, έως ότου αναλάβουν καθήκοντα τα νέα 
μέλη.

1.2.2 Γενικός Διευθυντής Ο.Α.Σ.Π.
Ο Διευθυντής του Ο.Α.Σ.Π. ορίζεται με απόφαση του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Είναι προϊστάμε-
νος όλων των Διευθύνσεων του Οργανισμού και συμ-
μετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 
όπου εισηγείται τα θέματα χωρίς ψήφο. Διευθυντής του 
Οργανισμού είναι ο Νικήτας Παπαδόπουλος, Πολιτικός 
Μηχανικός MSc.    

1.2.3 Οργανόγραμμα 

Το οργανόγραμμα του Ο.Α.Σ.Π. όπως ισχύει σήμερα φαί-
νεται παρακάτω στο διάγραμμα της σελίδας 9.

•	 Ο σχεδιασμός και η ενδεχόμενη χρηματοδότηση, με-
ρική ή ολική, προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευ-
νας.

•	 Μετά τη συγχώνευση με το Ι.Τ.Σ.Α.Κ., πρόσθετοι 
σκοποί του Ο.Α.Σ.Π. είναι η εφαρμοσμένη έρευνα 
στους τομείς της τεχνικής σεισμολογίας και των 
αντισεισμικών κατασκευών και η ανάπτυξη τεχνο-
λογίας για την ελαχιστοποίηση των συνεπειών των 
σεισμών.

1.2 Οργάνωση - Λειτουργία

1.2.1 Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Α.Σ.Π.

Ο Ο.Α.Σ.Π. διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο 
ασκεί κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης που σχετίζε-
ται με τον Οργανισμό και το έργο του. Το Δ.Σ. καταρτίζει 
και υποβάλλει στην κυβέρνηση προγράμματα αντισει-
σμικής προστασίας.

Σήμερα το Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Π. αποτελείται από τους 
(ΦΕΚ551/28-9-2018):
1.   Λέκκα Ευθύμιο, Καθηγητή Δυναμικής Τεκτονικής 

Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών 
Καταστροφών του ΕΚΠΑ, ως Πρόεδρο.

2.   Ιωάννη Ψυχάρη, Πολιτικό Μηχανικό, Καθηγητή 
Ε.Μ.Π., ως Αντιπρόεδρο.

3.   Σουσάνα Ταστάνη, Πολιτικό Μηχανικό, Επίκουρη 
Καθηγήτρια Δ.Π.Θ., ως Γενική Γραμματέα.

4.   Βασίλειο Μάργαρη, Διευθυντή Ερευνών Α’, με ανα-
πληρωτή του τον Πλούταρχο Κέρπελη, ΠΕ Πολιτικό 
Μηχανικό με Ά  βαθμό, ως εκπρόσωπο των εργα-
ζομένων στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού 
και Προστασίας.

5.   Βασίλειο Μπαρδάκη, Πολιτικό Μηχανικό, με ανα-
πληρωτή του τον Ηλία Περτζινίδη του Παναγιώτη, 
Πολιτικό Μηχανικό ως εκπρόσωπο του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος.

6.   Γεώργιο Ψαθά, Δήμαρχο Διρφύων Μεσσαπίων 
και Πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτικής Προστασί-
ας Κ.Ε.Δ.Ε., με αναπληρωτή του τον Ιωάννη Δελα-
κουρίδη, Δημοτικό Σύμβουλο Δ. Φιλοθέης Ψυχικού 
και Μέλος της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας 
Κ.Ε.Δ.Ε., ως εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δή-
μων Ελλάδος.

7.   Μαρία Κλεάνθη, Πολιτικό Μηχανικό, Προϊσταμένη 
της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσε-
ων Φυσικών Καταστροφών, ως μέλος, με αναπλη-
ρωτή της τον Βασίλειο Μώκο, Πολιτικό Μηχανικό, 

Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Π. (15/10/2018), παρουσία 
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χ. Σπίρτζη
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1.2.4 Επιστημονικές Επιτροπές

Το έργο του Ο.Α.Σ.Π. συνδράμουν οι Μόνιμες Επιστημο-
νικές Επιτροπές συμβουλευτικού χαρακτήρα, που έχουν 
στελεχωθεί από αναγνωρισμένους επιστήμονες και ειδι-
κούς. Οι Επιτροπές αυτές συγκροτούνται μετά από από-
φαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κατόπιν 
σχετικής εισήγησης του Δ.Σ. του Οργανισμού. Η σύγκλη-
ση των Επιτροπών και ο καθορισμός των θεμάτων που 
εξετάζουν γίνεται είτε μετά από απόφαση του Δ.Σ. του 
Ο.Α.Σ.Π., είτε σε περιπτώσεις επειγόντων θεμάτων μετά 
από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. ή του μόνιμου 
αναπληρωτή του προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Ο 
Πρόεδρος της κάθε Επιτροπής (ή ο αναπληρωτής του) 
είναι ο σύνδεσμος της Επιτροπής με τον Ο.Α.Σ.Π. και έχει 
την ευθύνη της σύγκλησής της, της εσωτερικής λειτουρ-
γίας και της διατύπωσης των προτάσεών της προς τον 
Ο.Α.Σ.Π. Η θητεία των Επιτροπών είναι διετής, με δυνατό-

τητα παράτασης για ένα χρόνο, εφόσον δεν εκδοθεί εν τω 
μεταξύ νέα απόφαση συγκρότησης.

•  Μόνιμη Ειδική Επιστημονική Επιτροπή 
Εκτίμησης Σεισμικής Επικινδυνότητας και 
Αξιολόγησης Σεισμικού Κινδύνου

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 714/ΥΟΔΔ/29-12-2017 συγκροτή-
θηκε η Μόνιμη Ειδική Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης 
Σεισμικής Επικινδυνότητας και Αξιολόγησης Σεισμικού 
Κινδύνου του Ο.Α.Σ.Π. 

Το αντικείμενο της επιτροπής είναι:

α)   Η αξιολόγηση των προγνώσεων οι οποίες υποβάλ-
λονται στον οργανισμό καθώς επίσης και οποιαδή-
ποτε άλλη επιστημονική πληροφόρηση σχετικά με 
τη σεισμικότητα και η πρόταση προς την πολιτεία των 
ενδεικνυόμενων μέτρων.

β)  Σε περίπτωση σεισμικών διεγέρσεων η αξιολόγηση 

ΟργΑνΟγρΑΜΜΑ ΟργΑνιΣΜΟΥ ΑντιΣειΣΜικΟΥ ΣΧεΔιΑΣΜΟΥ & ΠρΟΣτΑΣιΑΣ

ΔιεΥΘΥνΣΗ
κΟινΩνικΗΣ 

ΑντιΣειΣΜικΗΣ 
ΑΜΥνΑΣ (Δ2)

ΔιεΥΘΥνΣΗ
ΔιΟικΗτικΟΥ

ΟικΟνΟΜικΟΥ (Δ3)

ΔιεΥΘΥνΣΗ
ΑντιΣειΣΜικΟΥ 

ΣΧεΔιΑΣΜΟΥ (Δ1)

τμήμα  
Προγραμματισμού

(Δ1α)

τμήμα  
Σεισμοτεκτονικής

(Δ1β)

τμήμα  
Αντισεισμικής  
τεχνολογίας

(Δ1γ)

τμήμα Σχεδίων   
Έκτακτης Ανάγκης - 

Πρόληψης (Δ2α)

τμήμα ετοιμότητας -  
Παροχής Βοήθειας

(Δ2β)

τμήμα   
εκπαίδευσης - 

ενημέρωσης (Δ2γ)

τμήμα  
Διοικητικού (Δ3α)

τμήμα  
γραμματείας (Δ3β)

τμήμα  
Οικονομικού (Δ3γ)

κέντρο  
Ηλεκτρονικής  
επεξεργασίας  

Στοιχείων

Αυτοτελές γραφείο 
επικοινωνίας &  

Δημοσίων Σχέσεων 

τμήμα  
Οικονομικού  

ελέγχου

ΔιΟικΗτικΟ ΣΥΜΒΟΥΛιΟ

ΠρΟεΔρΟΣ τΟΥ Δ.Σ. τΟΥ Ο.Α.Σ.Π.  
ΑντιΠρΟεΔρΟΣ & γεν. γρΑΜΜΑτεΑΣ

γενικΟΣ ΔιεΥΘΥντΗΣ

Υπό σύσταση  
Διεύθυνση Έρευνας  

(τέως Ι.Τ.Σ.Α.Κ.)

ευρωπαϊκό κέντρο 
Πρόληψης  

& Πρόγνωσης  
Σεισμών
(εκΠΠΣ)



Ο.Α.Σ.Π.  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2018

10

των υφιστάμενων δεδομένων για τον προσδιορισμό 
της εξέλιξης της σεισμικής δράσης και η πρόταση 
προς την Πολιτεία των ενδεικνυόμενων ενεργειών.

Η ανωτέρω Επιτροπή συντίθεται από τα εξής μέλη:

1.  Μακρόπουλος Κωνσταντίνος, Ομότιμος Καθηγητής 
Ε.Κ.Π.Α.,  ως Πρόεδρος.

2.  Λέκκας Ευθύμιος, Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής 
και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας Ε.Κ.Π.Α. -Πρόεδρος 
O.A.Σ.Π., ως Αντιπρόεδρος.

3.  Ψυχάρης Ιωάννης, Καθηγητής Αντισεισμικής Μηχα-
νικής Ε.Μ.Π., Αντιπρόεδρος Ο.Α.Σ.Π. 

4.  Κυρατζή Αναστασία, Καθηγήτρια Σεισμολογίας 
Α.Π.Θ. 

5.  Παπαζάχος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Γεωφυσικής 
Α.Π.Θ.

6.  Δρίτσος Στέφανος, Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής 
Πανεπιστημίου Πατρών.

7.  Δρακάτος Γεώργιος, Δρ. Σεισμολόγος, Διευθυντής 
Ερευνών Γ.Ι/ΕΑΑ.

8.  Παπαδόπουλος Γεράσιμος, Δρ. Σεισμολόγος, Διευ-
θυντής Ερευνών Γ.Ι. - Ε.Α.Α.

9.  Μακρής Διονύσιος, Πολιτικός Μηχανικός, Γενικός 
Διευθυντής Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών.

10.  Τασιόπουλος Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός, 
Διευθυντής Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

11.  Ζυγούρης Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός.

12.  Καρλάφτης Αριστείδης, Πολιτικός Μηχανικός.

13.  Ψυχογιός Παναγιώτης, Πολιτικός Μηχανικός.

14.  Βαγγελάτου Ολυμπία, Πολιτικός Μηχανικός.

15.  Λεκίδης Βασίλειος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Διευ-
θυντής Ερευνών Ο.Α.Σ.Π. / Ι.Τ.Σ.Α.Κ.

16.  Παπαϊωάννου Χρήστος, Δρ. Σεισμολόγος, Διευθυ-
ντής Ερευνών Ο.Α.Σ.Π. / Ι.Τ.Σ.Α.Κ.

17.  Μάργαρης Βασίλειος, Δρ. Σεισμολόγος, Διευθυντής 
Ερευνών Ο.Α.Σ.Π. / Ι.Τ.Σ.Α.Κ.

18.  Γκανάς Αθανάσιος, Δρ. Γεωλόγος, Διευθυντής Ερευ-
νών Γ.Ι. - Ε.A.A. 

Χάρτης Ζωνών Σεισμικής επικινδυνότητας της ελλάδας
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19.  Λαλεχός Σπυρίδων, Δρ. Γεωλόγος, Προϊστάμενος 
Τμήματος Σεισμοτεκτονικής Ο.Α.Σ.Π.

20.  Χουλιάρας Γεράσιμος, Δρ. Σεισμολόγος, Διευθυντής 
Ερευνών Γ. Ι. - Ε.Α.Α.

Γραμματέας της Επιτροπής:. Ασημίνα Κούρου, Δρ. Γεω-
λόγος, Προϊσταμένη Τμήματος Ενημέρωσης - Εκπαίδευ-
σης του Ο.Α.Σ.Π. 

Αναπληρώτρια γραμματέας της Επιτροπής: Χρύσα Γκου-
ντρομίχου, Γεωλόγοs MSc, Προϊσταμένη Τμήματος Σχε-
δίων έκτακτης Ανάγκης - Πρόληψης του Ο.Α.Σ.Π. 

Η θητεία της επιτροπής είναι διετής, με δυνατότητα πα-
ράτασης για ένα έτος ακόμα, εφόσον δεν θα εκδοθεί εν 
τω μεταξύ νέα απόφαση συγκρότησης.

1.3 Εκδήλωση για τα 35 χρόνια  
του Ο.Α.Σ.Π. 

Στις 31 Οκτωβρίου 2017 ο Ο.Α.Σ.Π. διοργάνωσε επιστη-
μονική εκδήλωση για τα 35 χρόνια λειτουργίας του Ορ-
γανισμού με τίτλο «Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδια-
σμού και Προστασίας 35 χρόνια από την ίδρυση του», 
η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Τελετών του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του η Α.Ε. ο Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας Κύριος Προκόπης Παυλόπουλος. 

Το Πρόγραμμα της Εκδήλωσης ήταν το ακόλουθο:
–  Προσφώνηση από τον Πρύτανη του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητή 
Μελέτιο-Αθανάσιο Κ. Δημόπουλο.

–  Χαιρετισμός από τον Υπουργό Υποδομών και Μετα-
φορών, κύριο Χρήστο Σπίρτζη.

Ομιλίες από:
α)  τον Ομότιμο Καθηγητή Σεισμολογίας του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην 
Πρόεδρο του Ο.Α.Σ.Π. Κωνσταντίνο Μακρόπουλο με 
τίτλο: «Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και 
Προστασίας, 35 χρόνια Κοινωνικής Προσφοράς»

β)  τον Καθηγητή Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης 
Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών και Πρόεδρο του Ο.Α.Σ.Π. Ευθύμιο Λέκκα 
με τίτλο: «Το Επιστημονικό, Τεχνικό και Επιχειρησι-
ακό Έργο του Ο.Α.Σ.Π. στους πρόσφατους σεισμούς 
στον Ελληνικό χώρο».

Ακολούθησε απονομή τιμητικών πλακετών στους δια-
τελέσαντες Προέδρους του Οργανισμού Αντισεισμικού 
Σχεδιασμού και Προστασίας.

εκδήλωση για τα 35 χρόνια του Ο.Α.Σ.Π.  
Αίθουσα τελετών του εθνικού και καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 31/10/2017
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2. το εργο του ο.α.σ.π.

2.1 Εκτίμηση της Σεισμικής 
Επικινδυνότητας

Η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση της Πολιτείας για θέ-
ματα σεισμικής επικινδυνότητας είναι εξαιρετικά σημα-
ντική προκειμένου να καταστεί δυνατός ο σχεδιασμός 
των μέτρων ετοιμότητας και η αντιμετώπιση των επι-
πτώσεων των σεισμών. Για το λόγο αυτό ο Ο.Α.Σ.Π.:
•	 	χρηματοδοτεί το Εθνικό Δίκτυο Σεισμογράφων
•	 	αναπτύσσει και βελτιώνει το Εθνικό Δίκτυο Επιτα-

χυνσιογράφων
•	 	αναθέτει ερευνητικά προγράμματα και μελέτες 
•	 	αναθέτει, συντονίζει και εκδίδει φύλλα του Νεοτε-

κτονικού Χάρτη της Ελλάδας (κλ. 1:100.000) 

2.1.1 Εθνικό Δίκτυο Σεισμογράφων

Ο Ο.Α.Σ.Π. έχει συμβάλλει διαχρονικά, μέσω οικονομικής 
ενίσχυσης, στη δημιουργία του Εθνικού Δικτύου Σεισμο-
γράφων (Ε.Δ.Σ.). Το Ε.Δ.Σ. αποτελείται συνολικά από 134 
σταθμούς οι οποίοι καλύπτουν όλη την ελληνική επικρά-
τεια. Συγκεκριμένα, 49 ανήκουν στο Γεωδυναμικό Ινστι-
τούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, 33 στο Πα-
νεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 25 στο Πανεπιστήμιο Πάτρας 
και 27 στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο κατάλογος κατάστα-

σης λειτουργίας των σταθμών βρίσκεται στη διεύθυνση: 
http://bbnet.gein.noa.gr/HL/real-time-plotting/husn/
husnmap και τα δεδομένα του δικτύου στη διεύθυνση 
http://bbnet.gein.noa.gr/HL/databases/database.

εθνικό Δίκτυο Σεισμογράφων
  γ.ι.-ε.Α.Α.           Α.Π.Θ.          ε.κ.Π.Α.          
  Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ο.Α.Σ.Π. είναι ο αρμόδιος φορέας για το σχεδιασμό 

και την αποτελεσματική εφαρμογή της αντισεισμικής 

πολιτικής της χώρας. Δραστηριοποιείται στους ακό-

λουθους τομείς:

• Εκτίμηση της Σεισμικής Επικινδυνότητας

•  Ενίσχυση της Σεισμικής Ικανότητας των Κατα-

σκευών

•  Επιχειρησιακό Σχεδιασμό – Μέτρα ετοιμότητας και 

Διαχείρησης Εκτάκτων Καταστάσεων από Σεισμό

•  Ευαισθητοποίηση – Ενημέρωση και Εκπαίδευση 

του Πληθυσμού

• Ενίσχυση της Εφαρμοσμένης Έρευνας

• Αντιμετώπιση Σεισμικών Συμβάντων
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2.1.3  Υποδομή Γεωχωρικών 
Πληροφοριών (SDI)

Ο Ο.Α.Σ.Π. ανέπτυξε μία ολοκληρωμένη διαδικτυα-
κή Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (Spatial Data 
Infrastructure) βασισμένη σε τεχνολογίες ανοικτού κώ-
δικα και συμβατή με την ευρωπαϊκή οδηγία INSPIRE, η 
οποία αποτέλεσε το βασικό υπόβαθρο επί του οποίου 
αναπτύχθηκαν  τα ακόλουθα δύο συστήματα:

Α) Το «Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δικτύου Επιτα-
χυνσιογράφων» (ΠΣΕΔΕ), αναπτύχθηκε για τη διάχυση 
των δεδομένων του δικτύου επιταχυνσιογράφων με το 

2.1.2 Εθνικό Δίκτυο 
Επιταχυνσιογράφων 

Στον ελλαδικό χώρο υφίσταται δίκτυο σταθμών 
καταγραφής εδαφικών επιταχύνσεων σε 24ωρη 
βάση. Ο Ο.Α.Σ.Π. την περίοδο 2008-2010 χρη-
ματοδότησε από ίδιους πόρους με 1.000.000€ 
την αγορά και εγκατάσταση 185 νέων ψηφια-
κών επιταχυνσιογράφων ώστε να δημιουργη-
θεί το Ε.Δ.Ε. Από αυτούς οι 120 ανήκουν στον 
Ο.Α.Σ.Π. (Δ/νση Ερευνών Θεσσαλονίκης) και 
οι 65 στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Ε.Α.Α. Η δα-
πάνη αγοράς των 113 επιταχυνσιογράφων του  
τ.Ι.Τ.Σ.Α.Κ. εντάχθηκε ως «υπερώριμο» έργο στο 
συγχρηματοδοτούμενο έργο του Ο.Α.Σ.Π. από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» 
(άξονας προτεραιότητας «Τεχνολογίες της Πληρο-
φορίας και Επικοινωνία και βελτίωση της ποιότη-
τας ζωής») με τίτλο «Δημιουργία Εθνικού Δικτύου 
Επιταχυνσιογράφων».

Το δίκτυο των ψηφιακών επιταχυνσιογράφων 3 
συνιστωσών καλύπτει το σύνολο του ελλαδικού 
χώρου και βασίζεται σε τεχνολογίες αιχμής. Απο-
τελεί ένα από τα πλέον σύγχρονα δίκτυα παγκο-
σμίως όσον αφορά την ευαισθησία του εξοπλι-
σμού, τη συχνότητα και ακρίβεια της καταγραφής 
καθώς και τη διαχείρισή του. Είναι πλήρως διαχει-
ρίσιμο τηλεμετρικά και έχει τη δυνατότητα αποστο-
λής ζωντανής ροής δεδομένων ισχυρής εδαφικής 
κίνησης σε κεντρικούς σταθμούς συλλογής δεδο-
μένων όπου γίνεται η επεξεργασία τους σε πραγ-
ματικό χρόνο. Τα δεδομένα που συλλέγονται από 
τους σταθμούς του Εθνικού Δικτύου Επιταχυνσι-
ογράφων (Ε.Δ.Ε.) αποτελούν κρίσιμες πληροφορί-
ες για πληθώρα επιστημόνων και μηχανικών που 
ασχολούνται με τον σχεδιασμό, τη χωροθέτηση 
και την υλοποίηση διαφόρων τεχνικών έργων υποδο-
μής, αλλά και επεκτάσεων οικισμών και πολεοδομικών 
συγκροτημάτων. Επισημαίνεται ότι οι σεισμικές δράσεις 
σχεδιασμού του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού 
(ΕΑΚ 2000) και οι επικαιροποιήσεις τους, τόσο σε εθνι-
κό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (Ευρωκώδικας EC-8), 
βασίζονται κυρίως σε δεδομένα ισχυρής εδαφικής δό-
νησης. Ο υπολογισμός των φασμάτων σχεδιασμού του 
Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού βασίζεται εξ ολο-
κλήρου στα δεδομένα του δικτύου επιταχυνσιογράφων. 
Παράλληλα, τα συγκεκριμένα δεδομένα είναι κρίσιμα 
και σε επιχειρησιακό επίπεδο αντιμετώπισης εκτάκτων 
αναγκών λόγω ισχυρού σεισμικού συμβάντος.

εθνικό Δίκτυο επιταχυνσιογράφων (σταθμοί του γεωδυναμικού 
ινστιτούτου του εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών)

εθνικό Δίκτυο επιταχυνσιογράφων (σταθμοί της Διεύθυνσης 
Έρευνας ι.τ.Σ.Α.κ. του Ο.Α.Σ.Π.)
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οποίο παρέχονται εύκολα και γρήγορα σε κάθε ενδιαφε-
ρόμενο χρήστη τα δεδομένα και μεταδεδομένα των κα-
ταγραφών της ισχυρής εδαφικής κίνησης, τόσο σε επί-
πεδο ενημέρωσης όσο και σε επίπεδο αξιοποίησής τους. 
Παράλληλα, με τα συγκεκριμένα δεδομένα τα οποία 
καταγράφονται και αποστέλλονται σε πραγματικό χρό-
νο και σε 24ωρη βάση, μπορεί να γίνει άμεση εκτίμηση 
της έντασης και της έκτασης των βλαβών μετά από ένα 
σεισμικό γεγονός, πληροφορία κρίσιμη σε επιχειρησιακό 
επίπεδο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. Το σύστημα 
βρίσκεται πλέον σε επιχειρησιακή λειτουργία στη διεύ-
θυνση http://195.251.49.25/map.

Β) Το «Πληροφοριακό Σύστημα Καταγραφής Βλαβών 
και Επιπτώσεων» αναπτύχθηκε με σκοπό την υποστή-
ριξη των διαδικασιών καταγραφής, απεικόνισης (WEB 
GIS) και διαδικτυακής διάχυσης (WMS, WFS) κρίσιμων 

πληροφοριών σχετικά με την ένταση και την έκταση των 
βλαβών και των επιπτώσεών τους σε περίπτωση ενός 
καταστροφικού σεισμού, οι οποίες συλλέγονται από 
τον Ο.Α.Σ.Π. κατόπιν επικοινωνίας με κρατικούς φορείς 
(αστυνομία, πυροσβεστική κλπ.), με εθελοντικές ομάδες 
ή και με απλούς πολίτες. 

Η διαδικτυακή αυτή υπηρεσία είναι άμεσα διαθέσιμη 
μέσω του SDI σε όλους τους φορείς που εμπλέκονται 
στη διαχείριση της έκτακτης ανάγκης και μπορεί να συν-
δυαστεί και με άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες συμβατές 
με την οδηγία INSPIRE. Το σύστημα αυτό, εκτός της πε-
ριόδου κρίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ποικίλους 
σκοπούς όπως εκπαιδευτικούς (προσομοίωση κρίσεων 
και εκπαίδευση των διαχειριστών), για την αξιολόγηση 
της διαχείρισης μιας έκτακτης ανάγκης καθώς και την 
αναπροσαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

Πληροφοριακό 
Σύστημα 
εθνικού Δικτύου 
επιταχυνσιογράφων 
(ΠΣεΔε)

Πληροφοριακό 
Σύστημα καταγραφής 
Βλαβών και 
επιπτώσεων
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καθηγητή Α.Π.Θ. στην Επιτροπή Τ67 του ΕΛΟΤ (Τεχνική 
Επιτροπή Τυποποίησης του ΕΛΟΤ) η οποία είναι υπεύ-
θυνη για τη συλλογή, επικαιροποίηση και διόρθωση των 
κειμένων που εκδίδονται ως πρότυπα από την Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή Τυποποίησης CEN, με αναπληρώτριά του 
την Ε. Πέλλη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αντισεισμικού 
Σχεδιασμού Ο.Α.Σ.Π.

2.2.3 Κανονισμός Επεμβάσεων σε κτίρια 
από Oπλισμένο Σκυρόδεμα  
(ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

Το 2018 συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε η λειτουργία 
της Ομάδας Μελέτης με τίτλο «Υποστήριξη Κανονισμού 
Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)», με αντικείμενο την απάντηση 
σε ερωτήματα χρηστών του ΚΑΝ.ΕΠΕ., επί θεμάτων που 
ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του Κανονισμού. 

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της παραπάνω Ομάδας, 
πραγματοποιήθηκε συλλογή  δεδομένων τιμών αντοχών 
υλικών (σκυρόδεμα, χάλυβα, τοιχοπληρώσεις), υφιστά-
μενων κατασκευών. Τα δεδομένα προήλθαν από  δημό-
σια και ιδιωτικά εργαστήρια και μελετητικές εταιρείες, 
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από την Ομάδα Με-
λέτης ως βάση για τον προσδιορισμό των “ερήμην” τιμών 
αντοχών υλικών του Κανονισμού, μετά από κατάλληλη 
στατιστική επεξεργασία. 

Η Ομάδα Μελέτης συνεδρίασε 2 φορές.

Μέλη της Ομάδας Μελέτης είναι οι:

α)  Τάσιος Θεοδόσιος, Ομότιμος Καθ. Ε.Μ.Π.

β)  Δρίτσος Στέφανος, Καθ. Παν/μίου Πατρών, Τμ. Πολ. 
Μηχ. (συντονιστής)

γ)  Κάππος Ανδρέας, Καθ. Παν/μίου City Λονδίνου

δ)  Στυλιανίδης Κοσμάς, Ομότιμος Καθ. Α.Π.Θ.

ε)  Φαρδής Μιχαήλ, Ομότιμος Καθ. Παν/μίου Πατρών

στ)  Θεοδωράκης Σταύρος, Πολ. Μηχ.

ζ)  Χρονόπουλος Μιλτιάδης, Πολ. Μηχ.

η)  Μώκος Βασίλειος, Δρ Πολ. Μηχανικός, Προϊστάμε-
νος της Δ.Α.Ε.Φ.Κ. Κεντρικής Ελλάδας

θ)  Ζαχαρόπουλος Ηλίας, Πολ. Μηχ., υπάλληλος 
Δ.Α.Ο.Κ.Α., με αναπληρωματικό μέλος την Παπα-
δοπούλου Ουρανία-Ανθούλα, Πολ. Μηχ., υπάλληλο 
Δ.Α.Ο.Κ.Α. 

ι)  Αβραμίδης Ελευθέριος, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. 
Σ.Π.Μ.Ε., με αναπληρωματικό μέλος τον Πιττό Γεώρ-
γιο μέλος Δ.Σ. Σ.Π.Μ.Ε.

ια)   Μπάρος Δημήτριος, Δρ Πολ. Μηχ., εκπρόσωπος 

2.2 Ενίσχυση της Σεισμικής 
Ικανότητας των Κατασκευών 

Η αντισεισμική κατασκευή των κτιρίων και των τεχνικών 
έργων υποδομής, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για 
την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών 
σε περίπτωση σεισμού.

Στην κατεύθυνση αυτή ο Ο.Α.Σ.Π. αναθέτει τη σύνταξη 
και την αναμόρφωση των κανονισμών δόμησης της χώ-
ρας σε ειδικές επιστημονικές επιτροπές. Τα πεδία δρα-
στηριοτήτων του Οργανισμού για την ενίσχυση της σει-
σμικής ικανότητας των κατασκευών κατά τη διάρκεια του 
έτους 2018 ήταν τα εξής:

•	 	Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός & Ελληνικός 
Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος

•	 	Ευρωκώδικες

•	 	Κανονισμός Επεμβάσεων σε Κτίρια από Οπλισμένο 
Σκυρόδεμα (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

•	 	Κανονισμός για Αποτίμηση και Δομητικές Επεμβά-
σεις Τοιχοποιίας (Κ.Α.Δ.Ε.Τ.)

•	 	Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοι-
νωφελούς Χρήσης

•	 	Σεισμική Διακινδύνευση Δικτύων Υποδομής

•	  Αποτίμηση της Σεισμικής Τρωτότητας με στόχο την 
ιεράρχηση για σεισμική αναβάθμιση των κτιρίων

• Αποτίμηση της Σεισμικής Διακινδύνευσης Γεφυρών

2.2.1 Ελληνικός Αντισεισμικός 
Κανονισμός (Ε.Α.Κ. – 2000) & 
Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου 
Σκυροδέματος (Ε.Κ.Ω.Σ. – 2000)

Στο πλαίσιο της Ομάδας Μελέτης του Ο.Α.Σ.Π. με αντι-
κείμενο την επεξεργασία και κωδικοποίηση των τρο-
ποποιήσεων του Αντισεισμικού Κανονισμού καθώς και 
τις απαντήσεις σε ενδεχόμενα ερωτήματα χρηστών του 
κανονισμού, πραγματοποιήθηκε μία συνεδρίαση  το 
2018. Το αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν απάντηση 
στο ερώτημα της Επιτροπής Ευρωκωδίκων, σχετικά με 
τον καθορισμό του φάσματος σχεδιασμού. Στη συνεδρί-
αση συμμετείχαν εκτός από τα στελέχη του Ο.Α.Σ.Π. οι 
Σ. Αναγνωστόπουλος, Γ. Μπουκοβάλας, Χρ. Κωστίκας,  I. 
Κωνσταντόπουλος.

2.2.2 Ευρωκώδικες

Ο Ο.Α.Σ.Π. εκπροσωπείται από τον Κοσμά Στυλιανίδη 
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γραφεία. Η επεξεργασία και αξιοποίηση των  παραπάνω 
πραγματοποιήθηκε από την ομάδα μελέτης.  

Μέλη της Ομάδας Μελέτης είναι οι:

1.  Τάσιος Θεοδόσιος, Ομότιμος Καθ. Ε.Μ.Π.

2.   Δρίτσος Στέφανος, Καθ. Παν/μιου Πατρών, Τμ. Πολ. 
Μηχανικών (συντονιστής)

3.   Βιντζηλαίου Ελισάβετ, Καθ. Ε.Μ.Π., Σχολή Πολ. Μη-
χανικών

4.   Καραντώνη Τριανταφυλλιά, Επικ. Καθηγήτρια Παν/
μίου Πατρών, Τμ. Πολ. Μηχανικών

5.   Στυλιανίδης Κοσμάς, Ομότιμος Καθ. Α.Π.Θ.

6.   Χρονόπουλος Μιλτιάδης, Πολ. Μηχανικός

7.   Ιγνατάκης Χρήστος, Ομότιμος Καθ. Α.Π.Θ.

8.   Κωστίκας Χρίστος, Πολ. Μηχανικός

9.   Πανταζοπούλου Σταυρούλα, Καθηγ., Τμ. Πολιτ. Μηχ., 
Σχολή Μηχαν. Λασσόντ, Πανεπ. Γιόρκ., Τορόντο, Κα-
ναδά

10.   Μιλτιάδου Ανδρονίκη, Επικ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π., Σχο-
λή Αρχ. Μηχανικών

11.   Πανουτσοπούλου Μαρία, Πολ. Μηχανικός MSc, 
 Προϊστ. Τμ. Προγραμματισμού Ο.Α.Σ.Π.

2.2.5 Προσεισμικός Έλεγχος υφισταμένων 
κτιρίων 

Είναι γνωστό ότι η θεσμοθέτηση αυστηρών Αντισεισμι-
κών Κανονισμών εξασφαλίζει στις νεόδμητες κατασκευ-
ές υψηλό επίπεδο αντισεισμικής ασφάλειας και επιτε-
λεστικότητας. Δεδομένου ότι στη χώρα μας ένα μεγάλο 
μέρος του δομικού πλούτου κατασκευάστηκε προ του 
Β.Δ. του 1959 (Διάγρ.1,), ανακύπτει το ερώτημα του βαθ-
μού επάρκειας των κατασκευών αυτών έναντι σεισμού. 
Για το λόγο αυτό ο Ο.Α.Σ.Π. διαμόρφωσε ένα κανονιστικό 
πλαίσιο αναφοράς για Προσεισμικό Έλεγχο υφισταμέ-
νων κτιρίων το οποίο περιλαμβάνει τρία στάδια ελέγχου:

•	   Πρωτοβάθμιο Προσεισμικό έλεγχο ή Ταχύ Οπτικό 
έλεγχο

•	   Δευτεροβάθμιο Προσεισμικό Έλεγχο για την προ-
σεγγιστική αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας με 
βάση αναλυτικότερους υπολογισμούς

•	   Τριτοβάθμιο Προσεισμικό Έλεγχο για την αναλυτική/
αριθμητική αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας και 
(ενδεχομένως) σύνταξη μελέτης αποκατάστασης – 
ενίσχυσης (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

Ο Προσεισμικός Έλεγχος υφισταμένων κτιρίων συμβά-
λει στη χάραξη της αντισεισμικής πολιτικής της χώρας 

Τ.Ε.Ε., με αναπληρωματικό μέλος τον Αντύπα Σταύ-
ρο, Πολ. Μηχ.

ιβ)   Μπουκουράκης Σωτήριος, Πολ. Μηχ., υπάλληλος 
Δ.Α.Ε.Φ.Κ., με αναπληρωματικό μέλος τον Διαμα-
ντόπουλο Φώτιο, Πολ. Μηχ., υπάλληλο Δ.Α.Ε.Φ.Κ.

ιγ)   Δρ. Λεκίδης Βασίλειος, Πολ. Μηχ., Διευθυντής 
Ερευνών Ο.Α.Σ.Π., με αναπληρωματικό μέλος τον 
Δρ. Μορφίδη Κωνσταντίνο, Πολ. Μηχ., Ερευνητή 
Ο.Α.Σ.Π.

ιδ)   Δρ. Καρακώστας Χρήστος, Πολ. Μηχ., Διευθυντής 
Ερευνών Ο.Α.Σ.Π., με αναπληρωματικό μέλος τον 
Δρ. Σαλονικιό Θωμά, Πολ. Μηχ., Ερευνητή Ο.Α.Σ.Π.

ιε)   Παναγιωτοπούλου Διονυσία, Πολ. Μηχ. MSc, Προϊ-
σταμένη Τμ. Αντισεισμικής Τεχνολογίας Ο.Α.Σ.Π.

ιστ)   Ποδηματά Μαρία, Πολ. Μηχ. MSc, Προϊσταμένη Τμ. 
Κατασκευών της  Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και 
Εγγειοβελτιωτικών Έργων 

ιζ)   Θωμά Θέκλα, Πολ. Μηχ. MSc, υπάλληλος Ο.Α.Σ.Π.

2.2.4 Επεξεργασία του Κανονισμού 
για Αποτίμηση και Δομητικές 
Επεμβάσεις Τοιχοποιίας  
(Κ.Α.Δ.Ε.Τ.)

Τον Σεπτέμβριο του 2014 παραδόθηκε στον Ο.Α.Σ.Π. η 
έκδοση 1 του Κανονισμού για Αποτίμηση και Δομητικές 
Επεμβάσεις Τοιχοποιίας (Κ.Α.Δ.Ε.Τ.). Το 2017 η Ομάδα 
Μελέτης παρέδωσε το σχέδιο «ΚΑΔΕΤ – Απρίλιος 2017». 
Από τον Οκτώβριο του 2014 συγκροτήθηκε Ομάδα Με-
λέτης με αντικείμενο την Επεξεργασία του Κ.Α.Δ.Ε.Τ., η 
λειτουργία της οποίας συνεχίστηκε και το 2018. Το 2018 η 
Ομάδα Μελέτης συνεδρίασε δύο φορές.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Ομάδας Μελέτης, και 
απόφαση του ΔΣ του Ο.Α.Σ.Π., το σχέδιο του κανονιστικού 
πλαισίου που διαμορφώθηκε, διαβιβάστηκε σε εξωτε-
ρικούς ανεξάρτητους κριτές για σχολιασμό και υποβολή 
σχετικών προτάσεων, καθώς και σε μελετητικά γραφεία 
προκειμένου να προβούν σε έλεγχο εφαρμοσιμότητάς 
του εκπονώντας σχετικές μελέτες επί παραδειγμάτων 
κτιρίων. Για το λόγο αυτό το Δεκέμβριο του 2017 διοργα-
νώθηκε κοινή συνεδρίαση των στελεχών του Ο.Α.Σ.Π., 
των μελών της συντακτικής Ομάδας Μελέτης, των εξω-
τερικών ανεξάρτητων κριτών και των εκπροσώπων των 
μελετητικών γραφείων. Κατά τη διάρκεια του 2018 δια-
βιβάστηκαν σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις  στον 
Ο.Α.Σ.Π. σχετικά με τα κεφάλαια του ΚΑΔΕΤ, από τους 
εξωτερικούς ανεξάρτητους κριτές και τα μελετητικά 
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στατιστικής επεξεργασίας των διατιθέμενων δελτίων. 
Στο Διαγραμμα 2 φαίνεται η κατανομή των κτιρίων σε 
διάφορες κατηγορίες χρήσης βάσει του μεγέθους τους 
(συνολική επιφάνεια m2).

Τα κτίρια κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες προτεραι-
ότητας περαιτέρω ελέγχου Α, Β, Γ, (Α: πρώτη προτε-
ραιότητα για περαιτέρω έλεγχο), ανάλογο με το βαθμό 
τρωτότητας έναντι σεισμού. Τα αποτελέσματα της βαθ-
μονόμησης των δελτίων, που καθορίζουν την προτεραι-
ότητα για τον δευτεροβάθμιο έλεγχο, στέλνονται από 
τον Ο.Α.Σ.Π. στις αντίστοιχες Περιφέρειες και Αποκε-
ντρωμένες Διοικήσεις προκειμένου να δρομολογηθεί ο 
Δευτεροβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος. Στο Διάγραμμα 
3 φαίνεται η κατανομή των κτιρίων στα οποία έχει διε-
νεργηθεί ο Πρωτοβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος ανά 
προτεραιότητα για περαιτέρω έλεγχο.

Στο σύνολο των κτιρίων που έχουν βαθμονομηθεί πραγ-
ματοποιείται στατιστική επεξεργασία και εξετάζονται οι 
παράμετροι εκείνες οι οποίες επηρεάζουν σε μεγαλύ-
τερο βαθμό την τρωτότητα των κατασκευών στη χώρα 

και στην ορθότερη διαχείριση των οικονομικών πόρων. 
Ειδικότερα τα αποτελέσματα του Προσεισμικού Ελέγχου 
αξιοποιούνται στον προγραμματισμό ενεργειών προλη-
πτικού χαρακτήρα και στη στοχευμένη αναβάθμιση της 
σεισμικής επάρκειας των υφιστάμενων κτιρίων.

Α.  Πρωτοβάθμιος Προσεισμικός  Έλεγχος κτιρίων 
Δημόσιας και Κοινωφελούς χρήσης

Από το 2001 μέχρι σήμερα με εποπτεία του Ο.Α.Σ.Π., υλο-
ποιείται το πρόγραμμα «Πρωτοβάθμιος Προσεισμικός 
έλεγχος κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς χρήσης». 
Στόχος του προγράμματος είναι η καταγραφή των υφιστά-
μενων κτιρίων δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης και μία 
πρώτη εκτίμηση της σεισμικής επάρκειάς τους προκειμέ-
νου να καθοριστούν οι προτεραιότητες σε εθνικό επίπεδο 
για τον περαιτέρω έλεγχο, με βάση τα στοιχεία που συλ-
λέγονται και καταγράφονται σε σχετικά δελτία. 

Ο έλεγχος αφορά όλα τα κτίρια που υπάγονται στην κα-
τηγορία κτιρίων κοινωφελούς, χρήσης, ανεξάρτητα από 
το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους (δηλαδή είτε ανήκουν 
στο Δημόσιο, στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, σε ΝΠΔΔ ή 
ΝΠΙΔ, στους ΟΤΑ, είτε σε ιδιώτες).

Ο Προσεισμικός Έλεγχος διενεργείται σε κάθε επίπεδο 
διοικητικής δομής της χώρας (πρόγραμμα Καλλικράτης), 
από τους φορείς που έχουν την ευθύνη της λειτουργίας 
και ασφάλειας των κτιρίων και εγκαταστάσεων με τη συ-
μπλήρωση του δελτίου του Πρωτοβάθμιου Προσεισμι-
κού ελέγχου. Το έντυπο του δελτίου, οι οδηγίες συμπλή-
ρωσης καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες και έγ-
γραφα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.oasp.gr

Τα δελτία που αποστέλλονται στον Ο.Α.Σ.Π., εισάγονται 
σε βάση δεδομένων και βαθμονομούνται. Παρακάτω 
παρουσιάζονται διαγράμματα με τα αποτελέσματα της 
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Στο Διάγραμμα 6 φαίνεται ο αριθμός των Πρωτοβάθμι-
ων Προσεισμικών Ελέγχων που έχουν διενεργηθεί ανά 
Περιφέρεια.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μικρή ταχύτητα συλ-
λογής δελτίων που οφείλεται στα παρακάτω:

• ύπαρξη μεγάλου αριθμού δημοσίων κτιρίων

•  έλλειψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού για την 
κάλυψη του συνόλου των κτιρίων (λίγοι μηχανικοί 
στις αρμόδιες υπηρεσίες με μεγάλο φόρτο εργασίας 
και αντικειμένων). 

•  ασαφής οριοθέτηση αρμοδιοτήτων Υπηρεσιών – αλ-
ληλεμπλοκή αρμοδιοτήτων έλλειψη ενημέρωσης 
για τη χρησιμότητα του προγράμματος

•  μη θεσμοθέτηση του Προσεισμικού Ελέγχου ως 
υποχρεωτικού.

μας. Από την επεξεργασία αυτή προκύπτουν χρήσιμα 
συμπεράσματα σχετικά με την τρωτότητα και τη σεισμική 
διακινδύνευση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος.

Στην κατανομή του δείγματος ανά χρονολογία κατασκευ-
ής των κτιρίων και το βαθμό προτεραιότητάς τους για 
περαιτέρω έλεγχο (Διάγραμμα 4 & 5) αποτυπώνεται η 
μείωση της τρωτότητας των κτιρίων με την εξέλιξη των 
Αντισεισμικών Κανονισμών.

Κατά τη διάρκεια του 2018 στάλθηκαν στον ΟΑΣΠ για 
βαθμονόμηση, 342 δελτία Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού 
ελέγχου. Τα δελτία αυτά αξιολογήθηκαν και ελέγχθηκαν 
ως προς την πληρότητα και ορθότητά τους. Πραγματο-
ποιήθηκε επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς για συ-
μπληρώσεις-διευκρινίσεις-διορθώσεις των αντίστοιχων 
δελτίων και εισήχθησαν στην ηλεκτρονική βάση δεδομέ-
νων. Μέχρι το τέλος του 2018 στάλθηκαν συνολικά στον 
ΟΑΣΠ 15.535 δελτία.
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Διάγραμμα 4.  κατανομή προτεραιότητας κτιρίων για 
περαιτέρω έλεγχο ανά κανονιστική περίοδο

Διάγραμμα 6.  Πλήθος κτιρίων στα οποία έχει διενεργηθεί Πρωτοβάθμιος 
Προσεισμικός  Έλεγχος ανά περιφέρεια

Διάγραμμα 5.  κατανομή προτεραιότητας κτιρίων για 
περαι τέρω έλεγχο στις Ζώνες Σεισμικής 
επικινδυνότητας ι, ιι, ιιι
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Το 2018 διοργανώθηκαν πέντε Ενημερωτικά Σεμινάρια 
για Μηχανικούς με θέμα: «Προσεισμικός έλεγχος – Πα-
ραδείγματα Εφαρμογής». Τα σεμινάρια που πραγματο-
ποιήθηκαν το 2018 αναφέρονται στον Πίνακα 1. 

Συνολικά το 2018 εκπαιδεύτηκαν 165 Μηχανικοί, εκ των 
οποίων το 61% ήταν δημόσιοι υπάλληλοι και το 39% 
ελεύθεροι επαγγελματίες. Τα πρώτα θετικά αποτελέ-
σματα των Ενημερωτικών Σεμιναρίων περιλαμβάνουν 
την ευαισθητοποίηση και το ενδιαφέρον των τοπικών 
φορέων για τη διενέργεια του Προσεισμικού Ελέγχου 
καθώς και την αύξηση των ορθά συμπληρωμένων Δελ-
τίων.

Το 2018 ο Ο.Α.Σ.Π., συνέχισε το Πρόγραμμα Ενημερω-
τικών Σεμιναρίων για Μηχανικούς σε όλη την Ελλάδα, 
προκειμένου να ενημερωθούν οι κατά τόπους υπηρε-
σίες για τη χρησιμότητα του προσεισμικού ελέγχου και 
τον τρόπο διεξαγωγής του. Σκοπός των Ενημερωτικών 
Σεμιναρίων είναι η εκπαίδευση και εξοικείωση των Μη-
χανικών στην ορθή συμπλήρωση των Δελτίων Πρωτο-
βάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου με στόχο την βελτιστο-
ποίηση της ποιότητας των εισερχομένων δελτίων και της 
ακρίβειας των εξαγόμενων πληροφοριών.

Τα Σεμινάρια διοργανώνονται σε συνεργασία με τοπικούς 
φορείς (Δήμους, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοική-
σεις, τμήματα του Τ.Ε.Ε. και της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.), και ανά-
λογα με τον αριθμό των εκπαιδευομένων Μηχανικών, 
υλοποιούνται σε 1 ή 2 ημέρες. Τα Ενημερωτικά Σεμινά-
ρια χωρίζονται σε 3 ενότητες. Η πρώτη ενότητα είναι ει-
σαγωγική και αναλύονται οι βασικοί άξονες της αντισει-
σμικής πολιτικής της χώρας, όπως έχουν θεσπιστεί από 
τον Ο.Α.Σ.Π. Επιπλέον γίνεται λεπτομερής περιγραφή του 
Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου με εκτενή ανά-
λυση του δελτίου και του τρόπου συμπλήρωσής του. Η 
δεύτερη ενότητα είναι σε μορφή άσκησης (workshop), 
όπου χρησιμοποιώντας πραγματικά κτίρια διαφόρων 
δομικών τύπων, οι εκπαιδευόμενοι Μηχανικοί συμπλη-
ρώνουν τα αντίστοιχα δελτία ως ομάδες ελέγχου. Στην 
τρίτη ενότητα αξιολογείται τόσο η άσκηση όσο και το σύ-
νολο του Σεμιναρίου και ανταλλάσσονται απόψεις πάνω 
σε τεχνικά θέματα σχετικά με τη συμπλήρωση του δελτί-
ου και το Πρόγραμμα του Προσεισμικού Ελέγχου. 

Μέσω των Σεμιναρίων αυτών επιτυγχάνεται συνεργασία 
με τους κατά τόπους αρμόδιους φορείς, στελέχη τεχνι-
κών υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας με σκοπό την 
επίλυση προβλημάτων λόγω τοπικών συνθηκών και το-
πικών ιδιαιτεροτήτων στους τρόπους δόμησης. 

Πίνακας 1.  Σεμινάρια για Μηχανικούς με θέμα: «Προσεισμικός έλεγχος - Παραδείγματα εφαρμογής»  
που πραγματοποιήθηκαν το 2018.

Τόπος Ημερομηνία Διοργάνωση Εκπαιδευόμενοι

Μυτιλήνη 16/01/2018 ΟΑΣΠ - Περιφέρεια Β. Αιγαίου 35

Ελευσίνα 15/03/2018 ΟΑΣΠ - Δήμος Ελευσίνας 20

Ρόδος 26 και 27/04/2018
ΟΑΣΠ - ΕΜΔΥΔΑΣ Δωδεκανήσου –  
ΤΕΕ Τμ. Δωδεκανήσου

75

Κως 8/06/2018
ΟΑΣΠ - ΕΜΔΥΔΑΣ Δωδεκανήσου –  
ΤΕΕ Τμ. Δωδεκανήσου

35
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ζ)    Πέλλη Ευαγγελία, Δρ Πολ. Μηχ., Δ/ντρια Δ/νσης 
Αντισεισμικού Σχεδιασμού Ο.Α.Σ.Π.

η)    Παναγιωτοπούλου Διονυσία, Πολ. Μηχ. MSc, Προϊ-
σταμένη Τμ. Αντισεισμικής Τεχνολογίας Ο.Α.Σ.Π.

θ)    Ταρναβά Κατερίνα, Πολ. Μηχ. MSc, υπάλληλος 
Ο.Α.Σ.Π.

Στο πλαίσιο της παραπάνω Ομάδας Μελέτης, διαμορφώ-
θηκε το τελικό κείμενο της μεθοδολογίας του Δευτερο-
βάθμιου Προσεισμικού ελέγχου για κτίρια από Ο.Σ. και 
Φ.Τ. 

Συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας από υπαλλήλους του 
Ο.Α.Σ.Π. με αντικείμενο την πιλοτική εφαρμογή της με-
θοδολογίας του Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού ελέγ-
χου σε υφιστάμενο δημόσιο κτίριο από Ο.Σ. με στόχο τον 
έλεγχο εφαρμοσιμότητάς της και τη σύνταξη και υποβο-
λή σχετικών προτάσεων.

2.2.6 Σεισμική Διακινδύνευση Δικτύων 
Υποδομής

Τα έργα υποδομής αποτελούν την πλέον ευαίσθητη συ-
νιστώσα στα δίκτυα μεταφορών και κοινής ωφέλειας, 
από άποψη σεισμικής τρωτότητας. Έχει παρατηρηθεί δι-
εθνώς ότι οι επιπτώσεις ενός σεισμού, σε μια πληγείσα 
περιοχή, είναι ιδιαίτερα καταστροφικές όταν προκύπτουν 
βλάβες στα δίκτυα υποδομής, καθώς δυσχεραίνουν ση-
μαντικά τις δράσεις άμεσης απόκρισης αλλά και τις οικο-
νομικές και κοινωνικές δραστηριότητες.

Στον ελλαδικό χώρο η σεισμική διακινδύνευση δικτύων 
υποδομής είναι μεγάλη, λόγω του υψηλού σεισμικού 
κινδύνου και της μεγάλης τρωτότητας, έναντι σεισμού, 
αρκετών κατασκευών, οι οποίες δεν καλύπτουν τις σύγ-
χρονες απαιτήσεις κανονισμών αντισεισμικού σχεδια-
σμού. Ο προκαταρκτικός έλεγχος αξιολόγησης της τρω-
τότητας δικτύων υποδομής αποτελεί σημαντικό βήμα 
στη μείωση του σεισμικού κινδύνου στην κατασκευή, 
προκειμένου να διασφαλισθεί η λειτουργία της σε κάθε 
περίπτωση.

Στο πλαίσιο της αντισεισμικής προστασίας υφισταμένων 
τεχνικών έργων (υποδομών οδικού και σιδηροδρομικού 
δικτύου, δικτύων κοινής ωφέλειας), ο Ο.Α.Σ.Π.  συγκρό-
τησε τις παρακάτω Ομάδες Μελέτης με αντικείμενα:

•  την αποτίμηση της «Σεισμικής Διακινδύνευσης Οδι-
κών και Σιδηροδρομικών Σηράγγων και Σηράγγων 
Μετρό»

Β.  Δευτεροβάθμιος Προσεισμικός  Έλεγχος 
κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς χρήσης 

Πεδίο εφαρμογής του δευτεροβάθμιου προσεισμικού 
ελέγχου αποτελούν τα κτίρια που, από τον μακροσκο-
πικό πρωτοβάθμιο έλεγχο, έλαβαν βαθμολογία κάτω 
ενός προβλεπόμενου ορίου. Οι μεθοδολογίες του Δευ-
τεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου, όπως είχαν προ-
ταθεί από επιστημονικές ομάδες μελέτης του Ο.Α.Σ.Π., 
διαχωρίζονται για κτίρια από Οπλισμένο Σκυρόδεμα και 
Φέρουσα Τοιχοποιία.

Στόχος του Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου εί-
ναι η εκ νέου ιεραρχική βαθμονόμηση των κτιρίων αυ-
τών με βάση την αποτύπωση και αξιολόγηση τεχνικών 
χαρακτηριστικών. Ο έλεγχος αυτός υπεισέρχεται σε 
περισσότερες λεπτομέρειες και προϋποθέτει τη δυνατό-
τητα πρόσβασης σε όλους τους χώρους του κτιρίου, τη 
σύνταξη σκαριφημάτων αποτύπωσης γεωμετρίας και 
παθολογίας, οπτική αξιολόγηση και καθώς και στοιχει-
ώδεις υπολογισμούς για την ποσοτική αποτίμηση χαρα-
κτηριστικών δεικτών, χωρίς προσομοίωση του φέροντα 
οργανισμού.

Ο Δευτεροβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος είναι λεπτομε-
ρέστερος του πρωτοβαθμίου ελέγχου (ταχέως οπτικού), 
αλλά ταχύτερος από τον τριτοβάθμιο έλεγχο, ο οποίος 
απαιτεί πλήρη μελέτη αποτίμησης της σεισμικής ικανό-
τητας του κτιρίου σύμφωνα με τις αρχές και μεθόδους 
της σεισμικής μηχανικής και των τελευταίων εξελίξεων 
σε κανονιστικά εγχειρίδια (ΚΑΝΕΠΕ 2017).

Το 2018 συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε η λειτουργία  
της Ομάδα Μελέτης με θέμα «Εναρμόνιση της διαδικα-
σίας διενέργειας του Δευτεροβάθμιου ελέγχου κτιρίων 
από Οπλισμένο Σκυρόδεμα και Φέρουσα Τοιχοποιία με 
τους ισχύοντες σύγχρονους κανονισμούς και διατάξεις». 
Η Ομάδα Μελέτης συνεδρίασε 4 φορές. 

Μέλη της ομάδας μελέτης είναι οι:

α)   Δρίτσος Στέφανος, Πολ. Μηχ., Καθ. Παν/μίου Πα-
τρών 

β)    Κλεάνθη Μαρία, Πολ. Μηχ., Δ/ντρια Δ.Α.Ε.Φ.Κ.

γ)    Λεκίδης Βασίλης, Πολ. Μηχ., Διευθυντής Ερευνών 
Ο.Α.Σ.Π

δ)    Μπάρος Δημήτριος, Δρ Πολ. Μηχ., εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε.

ε)    Μώκος Βασίλειος, Δρ Πολ. Μηχ., Προϊστάμενος της 
Δ.Α.Ε.Φ.Κ. Κεντρικής Ελλάδας

στ)    Σπηλιόπουλος Αθανάσιος, Πολ. Μηχ.
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–   Μπαρδάκης Βασίλειος, Δρ Πολ. Μηχ., μέλος Δ.Σ. 
Ο.Α.Σ.Π.

–   Μώκος Βασίλειος, Δρ Πολ. Μηχανικός, Προϊστάμε-
νος της Δ.Α.Ε.Φ.Κ. Κεντρικής Ελλάδας

–   Παπαδόπουλος Χρίστος, Πολ. Μηχ., αναπληρωματι-
κό μέλος Δ.Σ. Ο.Α.Σ.Π.

–   Δρίτσος Στέφανος, Καθ. Παν. Πατρών 

–   Βουγιούκας Εμμανουήλ, Επικ. Καθ. Ε.Μ.Π. 

–   Βαμβάτσικος Δημήτριος, Επικ. Καθ. Ε.Μ.Π. 

–   Παρδαλόπουλος Στυλιανός, Δρ Πολ. Μηχ. 

–   Σπηλιόπουλος Αθανάσιος, Πολ. Μηχ. 

–   Λεκίδης Βασίλειος, Δρ Πολ. Μηχ., Διευθυντής Ερευ-
νών Ο.Α.Σ.Π. 

–   Καρακώστας Χρήστος, Δρ Πολ. Μηχ., Διευθυντής 
Ερευνών Ο.Α.Σ.Π./Ι.Τ.Σ.Α.Κ.

–   Μορφίδης Κωνσταντίνος, Δρ Πολ. Μηχ., Εντεταλμέ-
νος Ερευνητής Ο.Α.Σ.Π./Ι.Τ.Σ.Α.Κ.

–   Πέλλη Ευαγγελία, Δρ Πολ. Μηχ., Δ/ντρια Δ/νσης 
Αντισεισμικού Σχεδιασμού Ο.Α.Σ.Π.

–   Παναγιωτοπούλου Διονυσία, Πολ. Μηχ. MSc, Προϊ-
σταμένη Τμ. Αντισεισμικής Τεχνολογίας Ο.Α.Σ.Π.

–   Πανουτσοπούλου Μαρία, Πολ. Μηχ. MSc, Προϊστα-
μένη Τμ. Προγραμματισμού Ο.Α.Σ.Π.

–   Φωτοπούλου Μάρθα, Πολ. Μηχ. MSc, υπάλληλος 
Ο.Α.Σ.Π.

–   Θωμά Θέκλα, Πολ. Μηχ. MSc, υπάλληλος Ο.Α.Σ.Π.

–   Ταρναβά Αικατερίνη, Πολ. Μηχ. MSc, υπάλληλος 
Ο.Α.Σ.Π.

Αντικείμενο της Επιτροπής αποτελεί η διαμόρφωση πρό-
τασης για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αποτίμησης 
και βαθμονόμησης της τρωτότητας των υφιστάμενων 
κτιρίων, αξιοποιώντας τα δεδομένα, την επιστημονική 
γνώση και την εμπειρία που έχουν συγκεντρωθεί στον 
Ο.Α.Σ.Π. και στον ευρύτερο επιστημονικό και τεχνικό κό-
σμο στην Ελλάδα και διεθνώς. 

Το θέμα της σεισμικής αναβάθμισης των υφισταμένων 
κατασκευών (κτιρίων και υποδομών) είναι μείζων για 
όλες τις χώρες του Ευρωπαϊκού νότου. Σε χώρες με 
υψηλή σεισμικότητα όπως η Ιταλία έχει γίνει σοβαρή 
προσπάθεια να συνδυαστεί η ανάγκη της ενεργειακής με 
την σεισμική αναβάθμιση των κτιρίων. 

•  την αποτίμηση της «Σεισμικής Διακινδύνευσης Γε-
φυρών»

•  την αποτίμηση της «Σεισμικής Διακινδύνευσης Δι-
κτύων Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Φυσικού Αερί-
ου».

Στόχος των ομάδων είναι η ανάπτυξη μεθοδολογιών Προ-
σεισμικού Ελέγχου για τις σήραγγες, τα δίκτυα ύδρευσης, 
αποχέτευσης και φυσικού αερίου, καθώς και η επικαιρο-
ποίηση της μεθοδολογίας Πρωτοβάθμιου και Δευτερο-
βάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Γεφυρών, που έχει ανα-
πτυχθεί στον Ο.Α.Σ.Π. από το 2002. Τα αποτελέσματα των 
παραπάνω μελετών θα συνεισφέρουν στην καταγραφή 
της παθολογίας των δικτύων υποδομής, στη βαθμονόμη-
σή τους με κριτήριο το βαθμό τρωτότητας έναντι σεισμού, 
στην ιεράρχησή τους ως προς την ανάγκη διενέργειας 
περαιτέρω ελέγχων καθώς και τη λήψη μέτρων για την 
αποκατάσταση της φέρουσας ικανότητάς τους.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω πραγματοποιήθηκαν 2 συνα-
ντήσεις των Ομάδων Μελέτης το 2018.

2.2.7  Αποτίμηση της σεισμικής τρωτότητας 
με στόχο την ιεράρχηση για 
σεισμική αναβάθμιση των κτιρίων 

Σε μια χώρα με υψηλή σεισμικότητα όπως η Ελλάδα 
υπάρχει η ανάγκη για τη σεισμική αναβάθμιση του κτι-
ριακού αποθέματος της χώρας. Είναι αυτονόητο ότι δεν 
μπορεί να υπάρξει αειφόρα πολιτική για την αναβάθμιση 
του υφιστάμενου δομικού πλούτου, χωρίς να εξασφαλί-
ζεται η δομική ασφάλεια των κατασκευών. 

Η βαθμονόμηση της τρωτότητας είναι το βασικό εργα-
λείο χάραξης μιας εθνικής πολιτικής σεισμικής αναβάθ-
μισης. Κρίσιμο παράγοντα στο όλο εγχείρημα αποτελεί η 
εξεύρεση και η διαχείριση των οικονομικών πόρων. 

Στο πλαίσιο αυτό ο Ο.Α.Σ.Π. συγκρότησε Επιτροπή Επο-
πτείας με αντικείμενο την Αποτίμηση της σεισμικής τρω-
τότητας με στόχο την ιεράρχηση για σεισμική Αναβάθμι-
ση των κτιρίων. Τα μέλη της Επιτροπής είναι:

–   Χατζηδάκης Αριστόδημος, Πολ. Μηχ., αναπληρωτής 
Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Α.Σ.Π. ως επικεφαλής, 

–   Ψυχάρης Ιωάννης, Καθ. Ε.Μ.Π., Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
Ο.Α.Σ.Π.

–   Ταστάνη Σουσάνα, Επικ. Καθ. Δ.Π.Θ., Γενική Γραμμα-
τέας Δ.Σ. Ο.Α.Σ.Π.
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Ο Ο.Α.Σ.Π. το 2018 συγκρότησε Επιτροπή Εποπτείας με 
αντικείμενο την Αντισεισμική Προστασία των Γεφυρών. 
Στόχος της Επιτροπής είναι: 

1.   Η επικαιροποίηση του πρωτοβάθμιου ελέγχου (Με-
θοδολογία 2002) και η βαθμονόμηση των προτεραι-
οτήτων. Εξαιρείται ο καθορισμός των μη-σεισμικών 
βλαβών, που αποτελεί το αντικείμενο της Επιθεώ-
ρησης / Συντήρησης που διενεργεί το Υπουργείο.

2.   Ο καθορισμός κατηγοριών ανασχεδιασμού και στό-
χων  ανασχεδιασμού σε περίπτωση που αποφασι-
στεί η ενίσχυση / επισκευή της γέφυρας. 

Τα μέλη της Επιτροπής είναι:

–   Ψυχάρης Ιωάννης, Καθ. Ε.Μ.Π., Πρόεδρος της επι-
τροπής, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ο.Α.Σ.Π.

–   Χατζηδάκης Αριστόδημος, Πολ. Μηχ., αναπληρωτής 
Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Α.Σ.Π.

–   Μπαρδάκης Βασίλειος, Δρ Πολ. Μηχ. 

–   Κόλιας Βασίλειος, Πολ. Μηχ. 

–   Σιγάλας Ιωάννης, Πολ. Μηχ. 

–   Μπραούζη Γεωργία, Πολ. Μηχ. MSc 

–   Κοτσόγλου Αναστάσιος , Δρ Πολ. Μηχ. 

–   Κοτσανόπουλος Παναγιώτης, Πολ. Μηχ. MSc 

–   Σπινάσας Ιωάννης, Δρ Πολ. Μηχ. 

–   Λεκίδης Βασίλειος, Δρ Πολ. Μηχ., Διευθυντής Ερευ-
νών Ο.Α.Σ.Π./Ι.Τ.Σ.Α.Κ. 

–   Σαλονικιός Θωμάς, Δρ Πολ. Μηχ., Κύριος Ερευνητής   
Ο.Α.Σ.Π./Ι.Τ.Σ.Α.Κ.

–   Ροβίθης Μάνος, Δρ Πολ. Μηχ., Δόκιμος Ερευνητής   
Ο.Α.Σ.Π./Ι.Τ.Σ.Α.Κ.

–   Παναγιωτάκος Τηλέμαχος, Δρ. Πολ. Μηχ.

–   Πανέτσος Παναγιώτης, Δρ. Πολ. Μηχ.

–   Γκαζέτας Γιώργος, Καθ. Ε.Μ.Π. 

–   Σπυράκος Κωνσταντίνος, Καθ. Ε.Μ.Π.

–   Φωτοπούλου Μάρθα, Πολ. Μηχ. MSc, υπάλληλος 
Ο.Α.Σ.Π.

–   Θωμά Θέκλα, Πολ. Μηχ. MSc, υπάλληλος Ο.Α.Σ.Π.

–   Ταρναβά Αικατερίνη, Πολ. Μηχ. MSc, υπάλληλος 
Ο.Α.Σ.Π.

Μέσω της Επιτροπής ο Ο.Α.Σ.Π. διερευνά τη δυνατότη-
τα συνεργασίας με φορείς του εξωτερικού με ανάλογη 
εμπειρία, όπως:

•  Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πολιτικών Μηχανικών ECCE

•  Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου

•  Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου 

•  Τεχνικό Επιμελητήριο Μηχανικών Ιταλίας 

Επιπλέον, βασικό μέλημα της Επιτροπής αποτελεί η δι-
αμόρφωση νομοθετικού πλαισίου μέσα από το οποίο θα 
προκύπτουν οικονομικά κίνητρα για τη σεισμική ανα-
βάθμιση των υφιστάμενων κτιρίων. 

Στόχος του Ο.Α.Σ.Π. είναι το πρόγραμμα αυτό να αποτε-
λέσει έναν πρακτικό οδηγό για την Πολιτεία, για την κα-
τανομή των διαθέσιμων οικονομικών πόρων, με βάση 
την ιεράρχηση των κτιρίων ως προς την τρωτότητα τους 
έναντι σεισμού.

2.2.8 Αποτίμηση της σεισμικής 
διακινδύνευσης γεφυρών 

Η αποτίμηση της σεισμικής διακινδύνευσης των γεφυ-
ρών, απαραίτητη για την διαχείριση του σεισμικού κιν-
δύνου, αποτελεί δύσκολο εγχείρημα κυρίως λόγω της 
πολυπλοκότητας, της μεγάλη τους έκτασης, της έλλει-
ψης στοιχείων από πραγματικές σεισμικές βλάβες, των 
αβεβαιοτήτων στην εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνό-
τητας και τρωτότητας, καθώς και της απουσίας κατάλ-
ληλων εργαλείων και μεθόδων για την πραγματοποίηση 
μελετών σεισμικής διακινδύνευσης.

Στον Ο.Α.Σ.Π. το 2002 εκπονήθηκε έρευνα με τίτλο «Ανά-
πτυξη μεθοδολογίας προσεισμικού ελέγχου υφισταμέ-
νων τύπων γεφυρών και διατύπωση ενδεικτικών προ-
τάσεων αναβάθμισής του επιπέδου ασφαλείας τους» και 
αντικείμενο την σύνταξη μεθοδολογίας προσεισμικού 
(πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου) ελέγχου γεφυρών 
και τεχνικών έργων, βασιζόμενη σε προϋπάρχουσες 
οδηγίες των Η.Π.Α. και της Ν. Ζηλανδίας. Η παραπάνω 
μεθοδολογία συνίσταται σε έναν προκαταρκτικό έλεγχο 
που στοχεύει στον υπολογισμό του δείκτη σεισμικής δια-
κινδύνευσης γεφυρών από Ο/Σ, με βάση τον οποίο μπο-
ρεί μια γέφυρα να αξιολογηθεί κατά πόσον πρέπει να πα-
ραπεμφθεί σε πιο λεπτομερή έλεγχο της τρωτότητάς της. 



Ο.Α.Σ.Π.  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2018

24

2.3.1 Ενίσχυση του Επιχειρησιακού 
Σχεδιασμού και της Ετοιμότητας  
σε Τοπικό Επίπεδο

Α.  Εργαστήρια Επιχειρησιακού Σχεδιασμού  
για Σεισμό σε επίπεδο Δήμων

Ο Ο.Α.Σ.Π. σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Πολιτικής Προ-
στασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας 
ανέλαβε την ευθύνη να σχεδιάσει και να υλοποιήσει επι-
χειρησιακά εργαστήρια για σεισμό σε επίπεδο Δήμων σε 
όλη τη χώρα. Στα εργαστήρια συμμετέχουν αρμόδια στε-
λέχη των Δήμων και των Περιφερειών (Περιφερειακών 
Ενοτήτων) σε θέματα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών 
και διαχείρισης των συνεπειών από σεισμό, καθώς και 
εκπρόσωποι εμπλεκόμενων φορέων. Τέλος του 2017 
πραγματοποιήθηκε Εργαστήριο Επιχειρησιακού Σχε-

2.3 Επιχειρησιακός Σχεδιασμός 
– Μέτρα Ετοιμότητας & 
Διαχείρισης Εκτάκτων 
Καταστάσεων από Σεισμό

Ο Ο.Α.Σ.Π. στο πλαίσιο του σχεδιασμού της αντισεισμι-
κής πολιτικής της χώρας καθώς και του συντονισμού 
των ενεργειών δημοσίου και ιδιωτικού δυναμικού για 
την εφαρμογή της πολιτικής αυτής, δραστηριοποιείται 
ως προς το σχεδιασμό ορθολογικών και αποτελεσμα-
τικών δράσεων και μέτρων ετοιμότητας σε περίπτωση 
σεισμού.

Για το σκοπό αυτό ο Ο.Α.Σ.Π.:

•   Υλοποιεί συναντήσεις εργασίας (workshops) και ερ-
γαστήρια επιχειρησιακού σχεδιασμού για σεισμό 

•   Συμμετέχει σε προγραμματισμένα Συντονιστικά Όρ-
γανα Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.)/Συντονιστικά 
Τοπικά Όργανα (Σ.Τ.Ο.) 

•   Συνδιοργανώνει/Συμμετέχει σε επιχειρησιακές 
ασκή σεις για σεισμό

•   Συμμετέχει στην Εθνική Μονάδα Πολιτικής Προ-
στασίας MUSAR-1 & -2 (Medium Urban Search and 
Rescue Team -1 & -2).

Στόχος είναι η επίτευξη ενός ολοκληρωμένου συστήμα-
τος διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου με βασικό άξονα 
τον επιχειρησιακό και επικοινωνιακό σχεδιασμό για τη 
διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων σε περίπτωση σει-
σμού.

εργαστήριο στο Δήμο Χαλανδρίου, ιούνιος 2018 εργαστήριο στο Δήμο Χαλανδρίου, ιούνιος 2018

εργαστήριο στο Δήμο κηφισιάς, Απρίλιος 2018
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2.3.2 Συνδιοργάνωση / Συμμετοχή 
Ο.Α.Σ.Π. σε  Επιχειρησιακές 
Ασκήσεις για Σεισμό 

•  Επιχειρησιακή Άσκηση επί χάρτου για Σεισμό 
«ΡΑΦΗΝΑ – ΠΙΚΕΡΜΙ 2017» – Ραφήνα 

Στις 23 Νοεμβρίου 2017 με πρωτοβουλία της Δ/νσης 
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής και σε 
συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής 
Αττικής, τον εμπλεκόμενο στην Άσκηση Δήμο Ραφήνας  
– Πικερμίου, καθώς και με τους λοιπούς επιχειρησιακά 
εμπλεκόμενους φορείς, υπηρεσίες και εθελοντικές ορ-
γανώσεις, υλοποιήθηκε η Επιχειρησιακή Άσκηση τοπι-
κού επιπέδου «Ραφήνα – Πικέρμι 2017». 

Ο ΟΑΣΠ υποστήριξε το σχεδιασμό και ανέλαβε τον συ-
ντονισμό της Άσκησης.

•  Επιχειρησιακή Άσκηση Σεισμού «ΣΕΙΣΙΧΘΩΝ 
2018» – Δραπετσώνα

Ο Ο.Α.Σ.Π. συμμετείχε στην Επιχειρησιακή άσκηση σει-
σμού της Πυροσβεστικής με την κωδική ονομασία «ΣΕΙ-
ΣΙΧΘΩΝ 2018», που πραγματοποιήθηκε στον χώρο του 
πρώην εργοστασίου λιπασμάτων Δραπετσώνας, στον 
Πειραιά, στις 20 Απριλίου 2018. Στην άσκηση συμμετεί-
χαν δυνάμεις από τους 3ο και 4ο Πυροσβεστικούς Σταθ-
μούς Πειραιώς, την 1η Ε.Μ.Α.Κ., το κινητό επιχειρησιακό 
κέντρο «Όλυμπος» σε συνεργασία με το Ε.Σ.Κ.Ε., την 
Υγειονομική Υπηρεσία του Π.Σ., το Πυροσβεστικό Συνερ-
γείο, τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας 
Αττικής, την ΕΛ.ΑΣ, το Λιμενικό Σώμα – Ελ. Ακτοφυλα-
κή, το Ε.Κ.Α.Β., την Εθελοντική ομάδα RSF Hellas και το 
Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας. Το κτίριο όπου διε-

διασμού στο Δήμο Αλίμου (15/11/2017). Το 2018 πραγ-
ματοποιήθηκαν δύο Εργαστήρια Επιχειρησιακού Σχεδια-
σμού για σεισμό σε επίπεδο Δήμου, στο Δήμο Κηφισιάς 
(18/04/2018) και στο Δήμο Χαλανδρίου (18/06/2018).

Β.  Συμμετοχή εκπροσώπων του Ο.Α.Σ.Π.  
σε Συντονιστικά Όργανα για Σεισμό

Ο Ο.Α.ΣΠ. συμμετείχε, μετά από πρόσκληση, στις παρα-
κάτω συναντήσεις των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτι-
κής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) σε επίπεδο Περιφερειών και 
των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων (Σ.Τ.Ο.) σε επίπεδο 
Δήμων. Οι εκπρόσωποι του Ο.Α.Σ.Π. συμμετείχαν στα 
παρακάτω Συντονιστικά Όργανα για Σεισμό, με παρεμ-
βάσεις και εισηγήσεις σχετικά με θέματα επιχειρησιακής 
ετοιμότητας δομών της περιφερειακής και τοπικής αυ-
τοδιοίκησης (προδιαγραφές και προσδιορισμός χώρων 
καταφυγής, χώρων καταυλισμού, οργάνωση ασκήσε-
ων κ.λπ.). Συγκεκριμένα το τέλος του 2017 και το 2018 ο 
Ο.Α.Σ.Π. συμμετείχε:

1.  Σ.Ο.Π.Π. ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Παλλήνη) – 
2/11/2017

2. Σ.Τ.Ο. Δήμου Αμαρουσίου – 5/12/2017

3. Σ.Ο.Π.Π. ΠΕ Πειραιά – ΠΕ Νήσων – 18/4/2018

4. Σ.Τ.Ο. Δήμου Κηφισιάς – 29/06/2018

5. Σ.Ο.Π.Π. ΠΕ Δυτικής Αττικής (Ελευσίνα) – 17/10/2018

6.  Σ.Ο.Π.Π. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Χολαργός) –  
18/10/2018

7.  Σ.Ο.Π.Π. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Μαρούσι) –  
22/10/2018

8. Σ.Τ.Ο. Δήμου Αμαρουσίου – 13/11/2018

9. Σ.Τ.Ο. Δήμου Αθηναίων – 15/11/2018

10. Σ.Τ.Ο. Δήμου Χαλανδρίου – 18/12/2018 

Συνεδρίαση του Σ.Ο.Π.Π. Πε Πειραιά - Πε νήσων, 
Απρίλιος 2018

Συνεδρίαση του Σ.Ο.Π.Π. Πε Ανατολικής Αττικής, Παλλήνη, 
νοέμβριος 2017
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τεχνολογικών καταστροφών. Η επίδειξη είχε ως σκοπό, 
μεταξύ άλλων την ανταλλαγή απόψεων – εμπειριών και 
προτάσεων, με καθηγητές ΑΕΙ, καθώς και ειδικούς και 
σπουδαστές, σε θέματα αντιμετώπισης και διαχείρισης 
φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.

ξήχθη η άσκηση παραχωρήθηκε από τον Δήμο Κερατσι-
νίου – Δραπετσώνας.

•  Επιχειρησιακή Άσκηση πεδίου για σεισμό 
«ΤΕΘΡΙΠΠΟΝ ΑΡΜΑ 2018» – Περιστέρι

Στις 2 Μαΐου 2018, διεξήχθη η διυπηρεσιακή άσκηση 
πεδίου για σεισμό «ΤΕΘΡΙΠΠΟΝ ΑΡΜΑ 2018» στην Π.Ε 
Δυτικού Τομέα Αθηνών, η οποία διοργανώθηκε από την 
Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέ-
ρειας Αττικής, με την υποστήριξη του Ο.Α.Σ.Π. και με τη 
συμμετοχή πολλών φορέων, υπηρεσιών και εθελοντι-
κών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.  Ως συντονι-
στικό κέντρο της άσκησης επιλέχθηκε  το Εκθεσιακό Κέ-
ντρο Περιστερίου ενώ επεισόδια του σεναρίου εξελίχθη-
καν προσομοιώνοντας πραγματικές συνθήκες σεισμού, 
στους Δήμους Ιλίου, Πετρούπολης και Αγ. Αναργύρων-
Καματερού. Το συντονιστικό κέντρο της άσκησης ήταν 
το Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, το οποίο ευγενικά 
παραχώρησε ο Δήμος Περιστερίου.

•   ΑΣΚΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (ΕΤΑΚ)  
του 747 Ειδικού Τάγματος Μηχανικού ΕΤΜΧ – 
Λουτράκι

Στις 4 Μαΐου 2018, πραγματοποιήθηκε επίδειξη του Ειδι-
κού Τμήματος Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΤΑΚ) του 
747 Ειδικού Τάγματος Μηχανικού (ΕΤΜΧ) στο Στρατόπε-
δο «Αντ/γου Κων/νου Παπαπαναγιώτου» στο Λουτράκι 
Κορινθίας στο πλαίσιο της ανάδειξης των δυνατοτήτων 
του ΕΤΑΚ, στο αντικείμενο αντιμετώπισης φυσικών και 

επιχειρησιακή άσκηση σεισμού της Πυροσβεστικής με 
την κωδική ονομασία «ΣειΣιΧΘΩν 2018», Δραπετσώνα, 
Απρίλιος 2018

επιχειρησιακή Άσκηση επί χάρτου για Σεισμό «ρΑΦΗνΑ – 
ΠικερΜι 2017», ραφήνα, νοέμβριος 2017

επιχειρησιακή Άσκηση πεδίου για Σεισμό «τεΘριΠΠΟν 
ΑρΜΑ 2018», Περιστέρι, Μάιος 2018
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Παιδικοί Σταθμοί Κορωπίου, Δημόσιοι Παιδικοί Σταθμοί 
Κορωπίου, Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Κορωπίου.

Αντικειμενικός σκοπός της άσκησης ήταν εκπαίδευση 
του προσωπικού των υπηρεσιών, φορέων και οργανι-
σμών στο Δήμο Κρωπίας για την αντιμετώπιση εκτά-

Την επίδειξη παρακολούθησαν ο κ. ΓΕΠΣ-Υπαρχηγός/
ΓΕΣ, Δήμαρχοι και Αντιδήμαρχοι, ο Πρόεδρος του 
Ο.Α.Σ.Π. κ. Ε. Λέκκας, καθηγητές του Ε.Μ.Π., της ΣΤΕ-
ΑΜΧ, φοιτητές καθώς και στελέχη του Ο.Α.Σ.Π.

•	  Επιχειρησιακή άσκηση επί χάρτου για σεισμό 
«Κορωπί 2018» – Κορωπί

Η άσκηση σεισμού επί χάρτου «Κορωπί 2018» διεξήχθη 
στις 11 Μαΐου 2018 στο Αμφιθέατρο του Δημαρχιακού 
Μεγάρου στο Κορωπί. 

Στην άσκηση συμμετείχαν ο Ο.Α.Σ.Π., ο Δήμος Κρωπίας, 
το Α.Τ. Κορωπίου, η Ασφάλεια Κορωπίου, η Πυροσβεστι-
κή Υπηρεσία Κορωπίου, το ΚΕΦΣΚΥ Κορωπίου, η ΔΟΥ 
Κορωπίου, το ΙΚΑ Κορωπίου, το Κέντρο Υγείας Κορωπί-
ου, το 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο Δημοτικά Σχολεία, Νηπιαγωγεία 
Δήμου Κρωπίας, το 1ο, 2ο, 3ο Γυμνάσιο Κορωπίου, το 
1ο ,2ο, 3ο Γενικό Λύκειο, το Εσπερινό ΕΠΑΛ – Πρωινό 
ΕΠΑΛ, Τοπικοί Σύλλογοι Κορωπίου, ΚΑΠΗ Κορωπίου, 
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, Ιδιωτικοί 

επιχειρησιακή Άσκηση πεδίου για Σεισμό «τεΘριΠΠΟν ΑρΜΑ 2018», Περιστέρι, Μάιος 2018

επιχειρησιακή Άσκηση επί χάρτου για Σεισμό «κορωπί 2018», κορωπί, Μάιος 2018

Άσκηση ειδικού τμήματος Αντιμετώπισης καταστροφών 
(ετΑκ), Λουτράκι, Μάιος 2018
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•	  Επιχειρησιακή άσκηση για σεισμό 
«ΤΕΘΡΙΠΠΟΝ ΑΡΜΑ – ΝΤ 2018» – Καλλιθέα

Στις 27 Νοεμβρίου 2018, διεξήχθη η διυπηρεσιακή άσκη-
ση  επί χάρτου για σεισμό «ΤΕΘΡΙΠΠΟΝ ΑΡΜΑ – ΝΤ 
2018» στην Π.Ε Νότιου Τομέα Αθηνών, η οποία διοργα-
νώθηκε από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προ-
στασίας της Περιφέρειας Αττικής, με την υποστήριξη του 
Ο.Α.Σ.Π. και με τη συμμετοχή πολλών φορέων, υπηρε-
σιών και εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστα-
σίας.  Ως κέντρο συντονισμού της Άσκησης ορίσθηκε το 
κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθη-
νών που βρίσκεται στην παραλία Καλλιθέας – Μοσχάτου, 
το οποίο αποτελεί και το χώρο λειτουργίας του έκτακτου 
Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) 
σε περίπτωση σεισμού. Για τις ανάγκες διεξαγωγής της 
άσκησης ως πληγείσα περιοχή από τον σεισμό ορίσθηκε  
ο Δήμος Νέας Σμύρνης. Πραγματοποιήθηκαν επίσης και 
παράλληλες δράσεις-ασκήσεις ετοιμότητας  στο Στρογ-
γυλό Σχολείο Αγίου Δημητρίου, στον Πολυχώρο Πολιτι-
σμού «Γαλαξίας» του Δ. Νέας Σμύρνης και στη Μαρίνα 
του Αλίμου.  Προβλεπόταν  αναμετάδοση εικόνας από το 

κτων καταστάσεων και διαχείριση συνεπειών από την 
εκδήλωση σεισμικών φαινομένων.

•	  Επιχειρησιακή άσκηση πεδίου για σεισμό 
«ΡΙΘΥ 2018» – Ρέθυμνο 

Η Περιφερειακή Ενότητα. Ρεθύμνης προέβη στη διεξα-
γωγή διυπηρεσιακής άσκησης τοπικής κλίμακας για την 
αντιμετώπιση συμβάντος ισχυρού σεισμού στην περιοχή 
της πόλεως του Ρεθύμνου. Η άσκηση πραγματοποιήθη-
κε στις 30 Μαΐου 2018.

Στο σχεδιασμό της άσκησης συμμετείχαν ο ΟΑΣΠ, η Δι-
εύθυνση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Κρήτης, η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, η 
Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Κρήτης 
καθώς και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Έρευνας. Στην 
άσκηση συμμετείχαν όλοι οι προαποφασισμένοι από 
την ομάδα σχεδιασμού εμπλεκόμενοι φορείς, δηλαδή το 
ΕΚΑΒ, η Π.Υ. Ρεθύμνου, η Αστυνομική Διεύθυνση Ρεθύ-
μνου ο Δήμος Ρεθύμνου, οι Ένοπλες Δυνάμεις (547 Α/Μ 
Τ.Π.), ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και η Εθελοντική 
Ομάδα Πολιτικής Προστασίας Ρεθύμνου.

επιχειρησιακή Άσκηση πεδίου για Σεισμό «ριΘΥ 2018», ρέθυμνο, Μάιος 2018
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πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο και ειδικότερα στην 
υπενθύμιση των ενεργειών αυτοπροστασίας κατά τη δι-
άρκεια του σεισμού. Η άσκηση πραγματοποιήθηκε στις 
18 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10:15 στα γραφεία του Ορ-
γανισμού. Το προσωπικό του Ο.Α.Σ.Π. συμμετείχε στην 
προαναφερόμενη άσκηση λαμβάνοντας μέτρα αυτοπρο-
στασίας την ώρα της δόνησης και εκκενώνοντας το κτί-
ριο μετά το τέλος του σεισμού. Στη συνέχεια ακολούθησε 
αποτίμηση της άσκησης.

χώρο των επεισοδίων στην αίθουσα του Συντονιστικού 
Οργάνου Πολιτικής Προστασίας για να είναι πιο ρεαλιστι-
κές οι πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων και για να 
υποκινείται το ενδιαφέρον των ασκούμενων με την αί-
σθηση μίας πραγματικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

2.3.3 Λοιπές Ασκήσεις

•	  Άσκηση μεγάλης κλίμακας ΤΑΜΣ 
«ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2016» στον Ο.Α.Σ.Π.

Ο Ο.Α.Σ.Π. συμμετείχε στην Άσκηση ΠΣΕΑ, ΤΑΜΣ «ΠΑΡ-
ΜΕΝΙΩΝ 2018», στις 9 Οκτωβρίου 2018. Η ανωτέρω 
άσκηση ήταν η Εθνική Διακλαδική Άσκηση μεγάλης κλί-
μακας, που διεξήχθη στο σύνολο του Ελλαδικού χώρου 
(χερσαίου, θαλάσσιου, εναέριου), με την ευρεία συμμε-
τοχή του Στρατιωτικού και του Πολιτικού Τομέα, υπό την 
διεύθυνση και συντονισμό του ΓΕΕΘΑ. 

•	 	Άσκηση σεισμού “Great Shakeout Earthquake 
Drills” στον Ο.Α.Σ.Π.

Ο Ο.Α.Σ.Π. συμμετείχε στην παγκόσμια ετήσια άσκηση 
“Great Shakeout Earthquake Drills” (www.shakeout.
org), που αποσκοπεί στη βελτίωση της ετοιμότητας του 

επιχειρησιακή Άσκηση επί χάρτου για 
σεισμό «τεΘριΠΠΟν ΑρΜΑ – ντ 2018» 
στην Π.ε νότιου τομέα Αθηνών, καλλιθέα, 
νοέμβριος 2018

Certificate of Participation
presented to

as a registered participant of the

2018 Great ShakeOut 
Earthquake Drill

Earthquake Planning and Protection
Organization (EPPO)
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2.3.4 Συμμετοχή του Ο.Α.Σ.Π. σε 
Εκπαιδεύσεις Εθελοντικών Ομάδων 
και άλλων  

•  Εκπαίδευση για το Σχεδιασμό  Έκτακτης 
Ανάγκης και άσκηση επί του Σχεδίου στη 
Βρετανική Πρεσβεία, Αθήνα

Στις 14 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση 
για το Σχεδιασμό Έκτακτης Ανάγκης και άσκηση επί του 
Σχεδίου στη Βρετανική Πρεσβεία, στην Αθήνα.

•  Άσκηση επί του Σχεδίου  Έκτακτης Ανάγκης 
του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
προσφύγων, Χίος, 08/12/2017

Στις 8 Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε άσκηση 
Έκτακτης Ανάγκης επί του Σχεδίου στο Κέντρο Υποδοχής 
και Ταυτοποίησης προσφύγων στη Χίο.

•  Συνάντηση Εργασίας για Σχέδια  Έκτακτης 
Ανάγκης για Σεισμό και άσκηση στην ΜΚΟ 
“Τerre des Hommes”

Στις 25/10/2017, 1/12/2017 και 2/2/2018 πραγματοποιή-
θηκαν συναντήσεις εργασίας με στελέχη της ΜΚΟ “Terre 
des Hommes” στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στα Ιω-
άννινα αντίστοιχα, προκειμένου να συζητηθούν τα σχέ-
δια έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση σεισμού στις εγκα-
ταστάσεις της Οργάνωσης στην περιοχή.

2.3.5 Εθνική Μονάδα Πολιτικής 
Προστασίας MUSAR -1 & -2 
(Medium Urban Search and Rescue 
Team -1 & -2)

Πολιτικοί Μηχανικοί του Ο.Α.Σ.Π. της Αθήνας στελεχώ-
νουν την Μονάδα Πολιτικής Προστασίας MUSAR-1 και 
αντίστοιχα πολιτικοί μηχανικοί της μονάδας Έρευνας 
Ι.Τ.Σ.Α.Κ., την MUSAR-2, που είναι δηλωμένες Εθνι-
κές Μονάδες Πολιτικής Προστασίας στον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας με συμμετοχή της 
Ε.Μ.Α.Κ.-1 και Ε.Μ.Α.Κ.-2 αντίστοιχα και του Ε.Κ.Α.Β. 
Οι μονάδες αυτές λειτουργούν σύμφωνα με το διεθνές 
πρωτόκολλο INSARAG, και εν δυνάμει μπορούν να κι-
νητοποιηθούν σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών εντός 
και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άσκηση επί του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης του κέντρου 
Υποδοχής και ταυτοποίησης προσφύγων, Χίος,  
Δεκέμβριος 2017
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μέτρων, που έχει ως στόχο να διασφαλίσει την αποτελεσμα-
τική διαχείριση ενός σεισμικού γεγονότος».

Στην προαναφερόμενη κατεύθυνση ο σχεδιασμός  και η 
υλοποίηση δράσεων που συμβάλλουν στην ευαισθητο-
ποίηση και αφύπνιση του πληθυσμού και συγκεκριμέ-
νων ομάδων του και στη βελτίωση των γνώσεών του για 
τον σεισμικό κίνδυνο είναι ζήτημα πρώτης προτεραιότη-
τας για τον Ο.Α.Σ.Π. 

Παράλληλα για την απόκτηση κουλτούρας πρόληψης και 
ετοιμότητας υλοποιούνται δράσεις που αφορούν στην 
επιμόρφωση εκπαιδευτικών, στελεχών φορέων, εθελο-
ντών, μαθητών, τουριστών, ΑμεΑ  κ.λπ. σε θέματα σχετι-
κά με τον σεισμό και την προστασία ώστε να βελτιωθούν 
οι δεξιότητές τους σε σχετικά θέματα και να αλλάξουν οι 
στάσεις και συμπεριφορές τους. 

Mε στόχο τη μείωση του κινδύνου καταστροφών ο 
Ο.Α.Σ.Π. συμβάλλει στην ανάπτυξη και εμπέδωση της 
αντισεισμικής συνείδησης και συμπεριφοράς του πλη-
θυσμού μέσω των ακόλουθων δράσεων: 

•	  Ανίχνευση αναγκών και απαιτήσεων του πλη-
θυσμού ανά ομάδα στόχο (μέσω ερωτηματο-
λογίων)

2.4  Ευαισθητοποίηση – 
Ενημέρωση και Εκπαίδευση 
του Πληθυσμού

Είναι γενικά παραδεκτό σε παγκόσμιο επίπεδο ότι για 
την «ουσιαστική μείωση του κινδύνου καταστροφών και των 
απωλειών σε ζωές, σε μέσα διαβίωσης και στην υγεία και 
στο οικονομικό, φυσικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και περιβαλ-
λοντικό κεφάλαιο των ατόμων, των επιχειρήσεων, των κοι-
νοτήτων και των κρατών», θα πρέπει να τεθεί ως σκοπός 
«Η πρόληψη δημιουργίας νέων κινδύνων και η μείωση των 
υφιστάμενων». 

Ο όρος «Πρόληψη» ουσιαστικά αναφέρεται σε δράσεις 
που λαμβάνονται εκ των προτέρων και στοχεύουν στην 
αποφυγή των δυσμενών επιπτώσεων των σεισμών. 
Η πλήρης αποφυγή των επιπτώσεων δεν είναι συχνά 
εφικτή, δυνατός όμως είναι ο μετριασμός τους (και η 
ενίσχυση της ετοιμότητας σε οικογενειακό, εργασιακό, 
κοινωνικό και εθνικό επίπεδο) μέσω δράσεων π.χ. ευ-
αισθητοποίησης του Πληθυσμού. Η Ετοιμότητα είναι μία 
«αέναη, κυκλική διαδικασία σχεδιασμού, οργάνωσης, εκπαί-
δευσης, εξάσκησης, αξιολόγησης και λήψης διορθωτικών 
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Σεμινάρια του Ο.Α.Σ.Π. για διάφορες ομάδες στόχους, καθώς και συμμετοχή σε εκδηλώσεις άλλων φορέων που 
πραγματοπιήθηκαν το 2018
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2.4.1 Διαρκές Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 
για Εκπαιδευτικούς 

O Ο.Α.Σ.Π. υλοποιεί συγκεκριμένες δράσεις προς εκπαι-
δευτικούς ώστε να επιμορφωθούν οι Διευθυντές και 
υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί για τη σύνταξη των σχολικών 
Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης και στη συνέχεια να ενημε-
ρώσουν τους συναδέλφους τους και τους μαθητές και 
να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες διαχείρισης του 
σεισμικού κινδύνου στον χώρο του σχολείου. 

Το 2018, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ο.Α.Σ.Π. με το 
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, έγιναν 
τα ακόλουθα: 

Α. Σεμινάρια «Αντισεισμική Προστασία Σχολικών 
Μονάδων»

Διοργανώθηκαν από τον Ο.Α.Σ.Π. σεμινάρια σε διάφορες 
περιφερειακές ενότητες με θέμα: «Αντισεισμική Προστα-
σία Σχολικών Μονάδων». Τα σεμινάρια αυτά πραγματο-
ποιήθηκαν σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από διάφο-
ρες περιοχές της χώρας, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις 
συνδιοργανωτές ήταν οι Διευθύνσεις ή/και τα Τμήματα 

•	 	Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων. Στο πλαί-
σιο αυτό: 
•  διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια για την εκ-

παιδευτική κοινότητα 
•  μετέχει σε επιμορφωτικά προγράμματα για εθε-

λοντές
•  υλοποιεί ενημερωτικά προγράμματα για εργα-

ζόμενους, στελέχη υπηρεσιών, ΑμεΑ και άλλες 
ομάδες πληθυσμού 

•  πραγματοποιεί ενημερωτικές ομιλίες και άλλες 
δράσεις για μαθητές και γενικό πληθυσμό

•  υλοποιεί ενημερωτικές καμπάνιες (ΣΤΑΣΥ Α.Ε., 
Τράπεζες, τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, 
Μονάδες Υγείας, Πρεσβείες κ.λπ.)

•  δημιουργεί και εκδίδει ενημερωτικό υλικό (φυλ-
λάδια, αφίσες, τεύχη, εισηγήσεις, CD-ROM, δικτυ-
ακός τόπος, τηλεοπτικά κοινωνικά μηνύματα κ.ά.)

•  μετέχει σε ασκήσεις ετοιμότητας σε σχολεία και 
εργασιακούς χώρους

•  εκπονεί εθνικά και ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά 
προγράμματα

•	  Αξιολόγηση (μέσω ερωτηματολογίων) και επα-
νασχεδιασμός δράσεων.

εκδηλώσεις του Ο.Α.Σ.Π. ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση της χώρας για το 2018
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κτιρίων σε περίπτωση σεισμού, τα μέτρα προστασίας σε 
ατομικό και οικογενειακό επίπεδο, τις επικινδυνότητες 
στα σχολικά κτίρια, τη σύνταξη σχεδίων έκτακτης ανά-
γκης και τη διοργάνωση ασκήσεων ετοιμότητας στα 
σχολικά κτίρια.

Παράλληλα διανέμεται το αντίστοιχο ενημερωτικό υλικό 
του Ο.Α.Σ.Π. σε έντυπη και ψηφιακή μορφή. Επιπρόσθε-
τα, μέσω ερωτηματολογίων που διανέμονται στους συμ-
μετέχοντες στα σεμινάρια γίνεται διερεύνηση των γνώ-
σεων, στάσεων και συμπεριφορών τους και στη συνέχεια 
σχεδιάζονται και υλοποιούνται νέες δράσεις με στόχο τη 
βελτίωση της ετοιμότητας της σχολικής κοινότητας για 
την περίπτωση σεισμικής έκτακτης ανάγκης.

Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσε-
ων, Περιφερειών, Περιφερειακών Ενοτήτων, Δήμων κ.ά. 
Τα σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν το 2018 αναφέρο-
νται στον Πίνακα 1.

Τα σεμινάρια αυτά, όπως ήδη αναφέρθηκε, απευθύ-
νονται στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων και 
στους εκπαιδευτικούς που έχουν οριστεί ως υπεύθυνοι 
για τη σύνταξη των σχολικών σχεδίων έκτακτης ανά-
γκης με στόχο τη διαρκή ευαισθητοποίηση, ενημέρωση 
και εκπαίδευσή τους σε θέματα διαχείρισης του σεισμι-
κού κινδύνου στις σχολικές μονάδες. Οι θεματικές ενό-
τητες των σεμιναρίων αφορούν σε θέματα σχετικά με 
το φυσικό φαινόμενο του σεισμού, τη συμπεριφορά των 

Πόλη Φορέας Συνδιοργάνωσης Μήνας

Αίγιο Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας Ιανουάριος 

Μεσολλόγγι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  
Αιτωλοακαρνανίας

Ιανουάριος 

Πάτρα Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας Ιανουάριος 

κορυδαλλός Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά (2 σεμινάρια) Φεβρουάριος

Ηράκλειο Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου Κρήτης (2 σεμινάρια) Φεβρουάριος

Ηράκλειο Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου Κρήτης Φεβρουάριος

κεφαλονιά Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας και τον Δήμο 
Κεφαλλονιάς

Φεβρουάριος

κεφαλονιά Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κεφαλληνίας και τον Δήμο 
Κεφαλλονιάς

Φεβρουάριος

Αθήνα Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’, Β’ και Γ’ Αθήνας Μάρτιος

καλαμάτα Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας και 
Δήμος Καλαμάτας

Μάρτιος

ρόδος Δήμος Ρόδου (2 σεμινάρια) Μάρτιος

Άγιος  
νικόλαος

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου Μάρτιος

Θεσσαλονίκη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Θεσσαλονίκης (2 σεμινάρια) Μάιος

Αθήνα 1ο Γυμνάσιο Κηφισιάς Οκτώβριος

κοζάνη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης

Νοέμβριος

Ασπρόπυργος Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Αττικής Νοέμβριος

Λάρισα Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας Νοέμβριος

Παλλήνη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής Νοέμβριος

Χολαργός Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας (2 σεμινάρια) Δεκέμβριος

Πίνακας 1. επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, που πραγματοποιήθηκαν το 2018
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και Θρησκευμάτων το «Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών 
για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές 
Μονάδες», ώστε να σταλεί σε όλα τα σχολεία της χώρας 
και να μπορεί να αξιοποιηθεί από την εκπαιδευτική κοι-
νότητα. 

Στόχος σύνταξης του Μνημονίου αυτού είναι να υπάρχει 
ένα πρότυπο Σχέδιο πάνω στο οποίο να μπορούν να βα-
σιστούν οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων της χώ-
ρας για να συντάξουν το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του 
σχολείου τους. Το Σχέδιο Μνημονίου έχει αναρτηθεί και 
στον δικτυακό τόπο του Ο.Α.Σ.Π. και στάλθηκε το 2018 
στις σχολικές μονάδες και στους εκπαιδευτικούς που εί-
ναι γραμμένοι στη λίστα αποδεκτών του Οργανισμού με 
ηλεκτρονικό μήνυμα. 

Το πρώτο «Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείρι-
ση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες» είχε 
συνταχθεί από τον Ο.Α.Σ.Π. το 2012 και από τότε έως σή-
μερα έχει επικαιροποιηθεί δύο φορές.

Β. Βιωματικά Σεμινάρια για Εκπαιδευτικούς

Γνωρίζοντας τη σημαντικότητα της βιωματικής εκπαί-
δευσης ο Ο.Α.Σ.Π. πραγματοποιεί και βιωματικά σεμινά-
ρια σε θέματα αντισεισμικής προστασίας προς συγκεκρι-
μένες ομάδες στόχους.

Το 2018 ο Οργανισμός υλοποίησε ένα βιωματικό σεμινά-
ριο για εκπαιδευτικούς της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας (με συμμετοχή των Διευθύνσε-
ων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ά  & Γ΄ Αθήνας), σε 
συνεργασία με τη  Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Β΄ Αθήνας.  

Γ.  Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση του 
Σεισμικού Κινδύνου 

Τον Σεπτέμβριο του 2018 ο Ο.Α.Σ.Π. έστειλε στη Γενική 
Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβά-
θμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 

επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς,  
Αγ. νικόλαος, Μάρτιος 2018

επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς,  
Αθήνα, Μάρτιος 2018

επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς,  
κορυδαλλός, Φεβρουάριος 2018

επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς,  
κοζάνη, νοέμβριος 2018
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(EU-OSHA, 2013). Η διαχείριση των κινδύνων στον χώρο 
εργασίας επιτυγχάνεται με τη συνεργασία όλων. 

Ο Ο.Α.Σ.Π. συμβάλλει στη βελτίωση της ετοιμότητας σε 
ότι αφορά στον σεισμικό κίνδυνο στους εργασιακούς 
χώρους, διοργανώνοντας ενημερωτικές ομιλίες, συμμε-
τέχοντας σε ασκήσεις ετοιμότητας σε χώρους εργασίας, 
διανέμοντας το κατάλληλο ενημερωτικό υλικό ανά ομά-
δα στόχο και διοργανώνοντας ενημερωτικές καμπάνιες.

Ο αντισεισμικός σχεδιασμός στους εργασιακούς χώρους 
(φορείς-υπηρεσίες του ιδιωτικού και του δημοσίου το-
μέα επιχειρήσεις, Μονάδες Υγείας, Τράπεζες, κ.ά.) περι-
λαμβάνει ένα σύνολο ενεργειών του εργοδότη και των 
εργαζομένων με στόχο την προστασία της υγείας και της 
ασφάλειας όλων (εργοδότη, εργαζομένων, πελατών και 
επισκεπτών) και τη μείωση των επιπτώσεων σε περί-
πτωση σεισμού.

Δ. Ασκήσεις Ετοιμότητας σε Σχολικές Μονάδες

Είναι γενικά παραδεκτό ότι δεν αρκεί η ύπαρξη Σχε δίου 
Έκτακτης Ανάγκης σε ένα σχολείο για να μπορεί να γί-
νει αποτελεσματική διαχείριση ενός σεισμικού συμβά-
ντος. Οι ασκήσεις ετοιμότητας είναι απαραίτητες για την 
αξιολόγηση και τη συνεχή βελτίωση του αντισεισμικού 
σχεδιασμού στα σχολεία και την απόκτηση των σχετικών 
δεξιοτήτων από εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Στην κατεύθυνση αυτή ο Ο.Α.Σ.Π., με έγγραφό του στη 
Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων, πρότεινε την πραγματοποίηση 
της μιας από τις προβλεπόμενες ασκήσεις ετοιμότητας 
του έτους, σε κοντινή ημερομηνία με τη την 13η Οκτω-
βρίου 2018 (τη Διεθνή Ημέρα Μείωσης των Επιπτώσεων 
των Φυσικών Καταστροφών, που τη φετινή χρονιά ήταν 
Σάββατο). Η Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων διαβίβασε το σχετικό 
έγγραφο σε όλα τα σχολεία της χώρας, μέσω των Περι-
φερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Διευθύν-
σεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
για να προχωρήσουν στις δικές τους σχετικές ενέργειες. 

2.4.2 Ενημερωτικά Προγράμματα για 
Στελέχη Υπηρεσιών και λοιπούς 
Εργαζόμενους 

«Πετυχημένες επιχειρήσεις θα είναι στο μέλλον εκείνες 
που κατορθώνουν στο παρόν να συνδυάζουν το όραμα 
με την προνοητικότητα να επενδύουν στην καινοτομία 
και στην ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων τους» 

επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς,  
Ηράκλειο κρήτης, Φεβρουάριος 2018

επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς,  
Αθήνα, Μάρτιος 2018

ενημερωτικό σεμινάριο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Αθήνα, Σεπτέμβριος 2018
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Α. Ενημερωτικά Σεμινάρια για 
Στελέχη Υπηρεσιών 

Ο Ο.Α.Σ.Π. πραγματοποίησε ενημερωτικές 
ομιλίες σε θέματα σχετικά με τον σεισμό 
και την προστασία για τα στελέχη υπη-
ρεσιών – φορέων και εργαζόμενους σε 
εταιρείες, επιχειρήσεις, Δ.Ε.Κ.Ο. κ.λπ., σε 
συνεργασία με τους φορείς που υπέβαλαν 
το σχετικό αίτημα. 

Κατά τη διάρκεια του 2018 ο Ο.Α.Σ.Π. πραγ-
ματοποίησε τα σεμινάρια και συναντήσεις 
εργασίας που αναφέρονται στον Πίνακα 2.

Β. Βιωματικό σεμινάριο 

Ο Ο.Α.Σ.Π. διοργάνωσε, σε συνεργασία με 
την Εταιρία Richemont, βιωματικό σεμινά-
ριο για τα Διευθυντικά Στελέχη στον Τομέα της Ασφαλεί-
ας των Παραρτημάτων της Εταιρίας από 30 χώρες (Ελ-
βετία, Ιταλία, Ρωσία, Μεξικό, Βραζιλία, Ηνωμένα Αραβι-
κά Εμιράτα κ.λπ.). 

Το σεμινάριο με θέμα: «Αντισεισμική Προστασία Εργα-
σιακού Χώρου» πραγματοποιήθηκε στα αγγλικά, στις 9 
Οκτωβρίου 2018 στη Βραυρώνα, και περιελάμβανε και 
άσκηση ετοιμότητας και αξιολόγησή της. 

Περιοχή Φορέας Συνδιοργάνωσης Ομάδα Πληθυσμού Μήνας

Αθήνα WWF Ελλάς Εργαζόμενοι Απρίλιος

Λέρος Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, Δήμος Λέρου, Κρατικό 
Θεραπευτήριο - Γενικό Νοσοκομείο - Κ.Υ. Λέρου 
και Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού 
Σχολείου Αγ. Μαρίνας

Εργαζόμενοι Απρίλιος

Αθήνα Κοινοτική δομή «Ένα Παιδί, Ένας Κόσμος» Εργαζόμενοι Μάιος

Αθήνα Ελληνική Αστυνομία - Διεύθυνση Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Εργαζόμενοι Ιούνιος

Θεσσαλονίκη Τράπεζα Ελλάδας Υπεύθυνοι Ασφαλείας Ιούνιος

Αθήνα Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα 
Περιβάλλοντος»

Εργαζόμενοι Σεπτέμβριος

Αθήνα Ελληνική Αστυνομία - Διεύθυνση Εγκληματολογικών 
Ερευνών 

Εργαζόμενοι Σεπτέμβριος

Αθήνα  Εταιρία Richemont Υπεύθυνοι Ασφαλείας Οκτώβριος

Θεσσαλονίκη Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας

Εργαζόμενοι Οκτώβριος

Αθήνα Τράπεζα HSBC Εργαζόμενοι Νοέμβριος

Αθήνα Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών 
Διοικητικών Δικαστηρίων

Υπεύθυνοι Ασφαλείας Δεκέμβριος

Πίνακας 2. ενημερωτικά σεμινάρια και συναντήσεις εργασίας για Στελέχη Υπηρεσιών, που πραγματοποιήθηκαν το 2018

ενημερωτικό σεμινάριο στην εταιρεία Richemont,  
Αθήνα, Οκτώβριος 2018
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Γ.  Ενημέρωση Εργαζομένων σε Παιδικούς 
Σταθμούς 

α. Διοργάνωση Σεμιναρίων

Οι εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς έχουν υπό 
την ευθύνη τους μια ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού, 
παιδιά προσχολικής ηλικίας και βρέφη. 

Ο Ο.Α.Σ.Π. πραγματοποιεί σεμινάρια για τους εργαζόμε-
νους των δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών σταθμών, 
ώστε να ενημερωθούν για τα μέτρα αντισεισμικής προ-
στασίας, αλλά και να επιμορφωθούν στις βασικές αρχές 
αντισεισμικού σχεδιασμού για να μπορούν να διαχειρι-
στούν αποτελεσματικά περιπτώσεις ισχυρών συμβά-
ντων που μπορεί να γίνουν σε ώρα λειτουργίας των παι-
δικών σταθμών. 

Επιπρόσθετα, μέσω ερωτηματολογίων που διανέμονται 
στους συμμετέχοντες στα σεμινάρια γίνεται διερεύνηση 

των γνώσεων, στάσεων και συμπεριφορών τους και στη 
συνέχεια σχεδιάζονται και υλοποιούνται νέες δράσεις 
από το Τμήμα Εκπαίδευσης – Ενημέρωσης του Ο.Α.Σ.Π. 
με στόχο τη βελτίωση της ετοιμότητας του  κάθε παιδικού 
σταθμού για περίπτωση σεισμικής έκτακτης ανάγκης.

Κατά τη διάρκεια του 2018 ο Ο.Α.Σ.Π. πραγματοποίη-
σε ενημερωτικά σεμινάρια σε εργαζόμενους παιδικών 
σταθμών που αναφέρονται στον Πίνακα 3.

β.  Σύνταξη «Σχεδίου Μνημονίου Ενεργειών για τη Δι-
αχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στους Παιδικούς 
Σταθμούς»

Το 2018 εκτυπώθηκε το τεύχος «Μνημόνιο Ενεργειών 
για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στον Παιδικό 
Σταθμό» του Ο.Α.Σ.Π., το οποίο έχει αναρτηθεί και στον 
δικτυακό τόπο του Ο.Α.Σ.Π. Στόχος της σύνταξης του 
μνημονίου αυτού είναι να υπάρχει ένα πρότυπο σχέδιο 
με βάση το οποίο να υλοποιηθούν οι απαραίτητες ενέρ-
γειες πρόληψης και ετοιμότητας για τη διαχείριση του 
σεισμικού κινδύνου στους παιδικούς σταθμούς (Σύντα-
ξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης, Διοργάνωση Ασκήσεων 
Ετοιμότητας κ.λπ.). 

Το πρώτο μνημόνιο συντάχθηκε τον Αύγουστο του 2017 
από τον Ο.Α.Σ.Π. και εστάλη  σε όλους τους Δήμους της 
χώρας (Ν.Π.Δ.Δ. και Διευθύνσεις Δήμων υπεύθυνες για 
τη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών), αλλά και σε άλ-
λους φορείς που εποπτεύουν παιδικούς σταθμούς (Γ.Ε.Σ., 
Ο.Α.Ε.Δ., Δ.Ε.Η., Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τράπεζες κ.λπ.).

γ.  Μνημόνιο Συνεργασίας με το Δημοτικό Βρεφοκομείο 
Αθηνών

Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται από τον Ο.Α.Σ.Π. σε 
συνεργασία με το Δημοτικό Βρεφοκομείο του Δήμου 
Αθηναίων, στο οποίο ανήκουν περισσότεροι από 70 δη-

Σεμινάριο σε εργαζόμενους παιδικών σταθμών, Δήμος  
Αγ. Δημητρίου, Απρίλιος 2018

Σεμινάριο σε εργαζόμενους παιδικών σταθμών, Δήμος 
Αγ. Παρασκευής, νοέμβριος 2018

Σεμινάριο σε εργαζόμενους παιδικών σταθμών, Δήμος  
Μαραθώνα, Οκτώβριος 2018
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ματα Αντισεισμικής Προστασίας Παιδικών Σταθμών και 
ευαισθητοποίησης των νηπίων.

Στο πλαίσιο αυτό έγινε παρουσίαση των δράσεων που 
υλοποίησε το εκπαιδευτικό προσωπικό του Βρεφονηπι-
ακού Σταθμού στον Κεραμεικό για την ευαισθητοποίηση 
των παιδιών και ακολούθησε συζήτηση με τους Προ-

μοτικοί παιδικοί σταθμοί οι οποίοι εντάσσονται σε πέντε 
εκπαιδευτικές περιφέρειες. 

Στις 10 Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκε από τον Ο.Α.Σ.Π. 
το πρώτο μέρος του πιλοτικού προγράμματος ενημέρω-
σης των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς του 
Δημοτικού Βρεφοκομείου του Δήμου Αθηναίων σε θέ-

Περιοχή Φορέας Συνδιοργάνωσης Ομάδα Πληθυσμού Μήνας

Πάτρα Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων (Κ.Ο.ΔΗ.Π.) Εργαζόμενοι Ιανουάριος 

Θεσσαλονίκη Γενικό Επιτελείο Στρατού Εργαζόμενοι Μάρτιος

καλαμάτα Δήμος Καλαμάτας και όμοροι Δήμοι Εργαζόμενοι Μάρτιος

Χαλάνδρι Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής Δήμου Χαλανδρίου Εργαζόμενοι  Μάρτιος

ρόδος Δήμος Ρόδου Εργαζόμενοι Μάρτιος

Παλλήνη Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής 
Μέριμνας του Δήμου Παλλήνης

Εργαζόμενοι Μάρτιος

Άνω Λιόσια Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Σταθμοί Άνω Λιοσίων» και το 
Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί 
Ζεφυρίου» του Δήμου Φυλής 

Εργαζόμενοι Μάρτιος

κορυδαλλός Διεύθυνση Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου 
Κορυδαλλού

Εργαζόμενοι Απρίλιος

Άγιος  
Δημήτριος

Οργανισμός Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & 
Προστασίας Αγ. Δημητρίου Αττικής

Εργαζόμενοι Απρίλιος

Θεσσαλονίκη  Οργανισμό Βρεφονηπιακής Μέριμνας Δήμου 
Θεσσαλονίκης (ΟΒΡΕΠΟΜ)

Εργαζόμενοι Ιούνιος

Θεσσαλονίκη  Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Θεσσαλονίκης» Εργαζόμενοι Ιούνιος

Αθήνα Δημοτικό Βρεφοκομείο Δήμου Αθηναίων Εργαζόμενοι Ιούλιος

Αθήνα Παιδικοί Σταθμοί του Γενικού Επιτελείου Στρατού Εργαζόμενοι Σεπτέμβριος

Μαραθώνας ΝΠΔΔ «Τετράπολις» του Δήμου Μαραθώνος και 
όμοροι Δήμοι

Εργαζόμενοι Οκτώβριος

κοζάνη Δήμος Κοζάνης και όμοροι Δήμοι Εργαζόμενοι Νοέμβριος

Χολαργός Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας & 
Προσχολικής Αγωγής Παπάγου - Χολαργού

Εργαζόμενοι Νοέμβριος

Λάρισα Δήμος Λαρισαίων Εργαζόμενοι Νοέμβριος

Βόλος Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, 
Αθλητισμού, Πολιτισμού ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ του Δήμου Βόλου

Εργαζόμενοι Νοέμβριος

Αγ. Παρασκευή ΝΠΔΔ Παιδικοί Σταθμοί Αγίας Παρασκευής Εργαζόμενοι Νοέμβριος

γλυφάδα ΝΠΔΔ Κοινωνικής Αθλητικής και Πολιτιστικής 
Παρέμβασης Δήμου Γλυφάδας

Εργαζόμενοι Δεκέμβριος

Σπάτα Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος Εργαζόμενοι Δεκέμβριος

Πίνακας 3. ενημερωτικά σεμινάρια σε εργαζόμενους παιδικών σταθμών, που πραγματοποιήθηκαν το 2018
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ϊσταμένους των Παιδικών Σταθμών της 
συγκεκριμένης δημοτικής εκπαιδευτικής 
περιφέρειας σχεικά με τα αποτελέσματα 
αυτών των δράσεων. Στη συνέχεια διορ-
γανώθηκε άσκηση ετοιμότητας όπου συμ-
μετείχαν τα παιδιά και αποτίμησή της από 
όλους τους εκπαιδευτικούς. 

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και στις άλλες 
τέσσερις δημοτικές εκπαιδευτικές περιφέ-
ρειες του Δημοτικού Βρεφοκομείου.

2.4.3 Ενημέρωση Εργαζομένων 
σε Μονάδες Υγείας  

Το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό 
προσωπικό των Μονάδων Υγείας, οι ασθε-
νείς και οι επισκέπτες είναι κρίσιμο να είναι 
ενημερωμένοι για τα μέτρα προστασίας σε 
περίπτωση σεισμού.  

Ο Ο.Α.Σ.Π. υλοποιεί δράσεις αφύπνισης 
και ενημέρωσης των εργαζομένων αυτών 
ώστε να μπορούν να διαχειριστούν απο-
τελεσματικά κάποιο μελλοντικό σεισμικό 
συμβάν σε ώρα εργασίας. Πιο συγκεκριμέ-
να ο Ο.Α.Σ.Π.:

•  Διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινά-
ρια για εργαζόμενους σε δημόσια και 
ιδιωτικά Νοσοκομεία, Μονάδες Υγείας 
Π.Ε.Δ.Υ., Μαιευτικά και Χειρουργικά 
Κέντρα κ.λπ.

•  Σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο 
Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) διανέμει ενημερω-
τικό υλικό (φυλλάδια, αφίσες κ.λπ.) με οδηγίες προ-
στασίας σε περίπτωση σεισμού σε Νοσοκομεία της 
χώρας. 

Κατά τη διάρκεια του 2018 ο Ο.Α.Σ.Π. πραγματοποίησε 
ενημερωτικές εκδηλώσεις σε εργαζόμενους Μονάδων 
Υγείας που αναφέρονται στον Πίνακα 4.

Περιοχή Φορέας Συνδιοργάνωσης Ομάδα Πληθυσμού Μήνας

Θεσσαλονίκη 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως Εργαζόμενοι Μάρτιος

Αθήνα Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας «Ιπποκράτειο» και το 
Ε.Κ.ΕΠ.Υ.

Εργαζόμενοι Μάρτιος

Αθήνα Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας «Η Ελπίς» Εργαζόμενοι Απρίλιος

Αθήνα Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι 
Ανάργυροι»

Εργαζόμενοι Ιούνιος

Πίνακας 4. ενημερωτικά σεμινάρια σε εργαζόμενους Μονάδων Υγείας, που πραγματοποιήθηκαν το 2018

Σεμινάριο σε εργαζόμενους, ιπποκράτειο νοσοκομείο, Μάρτιος 2018

Σεμινάριο σε εργαζόμενους, νοσοκομείο ελπίς, Απρίλιος 2018
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2.4.5  Ενημερωτικά Προγράμματα  
για τον Πληθυσμό

Ο Ο.Α.Σ.Π. έχοντας ως στόχο την ευαισθητοποίηση και 
ενημέρωση του πληθυσμού σε θέματα αντισεισμικής 
προστασίας υλοποιεί τις ακόλουθες δράσεις: 

A. Ενημερωτικές Ομιλίες

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα ο Ο.Α.Σ.Π. πραγματο-
ποιεί ενημερωτικές ομιλίες ή επιμορφωτικά σεμινάρια 
σε θέματα σχετικά με τον σεισμό και την προστασία για 
τον γενικό πληθυσμό σε συνεργασία με τους φορείς που 
υποβάλλουν σχετικό αίτημα. 

Κατά τη διάρκεια του 2018 ο Ο.Α.Σ.Π. πραγματοποίησε 

2.4.4 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  
για ΑμεΑ 

Ο Ο.Α.Σ.Π. πραγματοποιεί συχνά ομιλίες για το προσωπι-
κό ειδικών σχολείων, κοινωνικών φορέων, κέντρων και 
ιδρυμάτων, τους εκπαιδευτές, τους γονείς και κηδεμόνες 
ΑμεΑ, ώστε να ενημερωθούν για τα μέτρα αντισεισμι-
κής προστασίας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από έναν 
καταστροφικό σεισμό. Παράλληλα τους ενημερώνει για 
θέματα αντισεισμικού σχεδιασμού σε ατομικό, οικογε-
νειακό και εργασιακό επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια του 2018 ο Ο.Α.Σ.Π. πραγματοποίησε 
ενημερωτικά σεμινάρια για ΑμεΑ που αναφέρονται στον 
Πί νακα 5.

ενημερωτικό σεμινάριο 
για ΑμεΑ, κέντο «εστίας», 
Σεπτέμβριος 2018

Περιοχή Φορέας Συνδιοργάνωσης Ομάδα Πληθυσμού Μήνας

Αθήνα Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης του Δήμου Γαλατσίου

Γενικός Πληθυσμός Φεβρουάριος

καλαμάτα Δήμος Καλαμάτας Γενικός Πληθυσμός Μάρτιος

Θεσσαλονίκη  Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. και το Αριστοτέλειο Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας 

Γενικός Πληθυσμός Ιούνιος

Περιοχή Φορέας Συνδιοργάνωσης Ομάδα Πληθυσμού Μήνας

Αγία  
Παρασκευή

Ειδικό Γυμνάσιο & Λύκειο Κωφών/Βαρηκόων και 
το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο & Λύκειο Αγ. 
Παρασκευής

Εκπαιδευτικοί Μάιος

Αθήνα Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Ατόμων με νοητική 
Υστέρηση «Εστία» 

Εργαζόμενοι Σεπτέμβριος

Βόλος ΚΔΑΠμεΑ Νέας Ιωνίας Βόλου Εργαζόμενοι Νοέμβριος

Πίνακας 6. ενημερωτικά σεμινάρια για τον γενικό Πληθυσμό, που πραγματοποιήθηκαν το 2018

Πίνακας 5. ενημερωτικά σεμινάρια για ΑμεΑ, που πραγματοποιήθηκαν το 2018
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από τον Δήμο Αμαρουσίου, τον Δήμο Βάρης – Βού-
λας – Βουλιαγμένης, την Ελληνική Ένωση Έρευνας 
και Διάσωσης Αττικής και το Ινστιτούτο Διαχείρισης 
Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών και ο 
Ο.Α.Σ.Π διέθεσε σχετικό ενημερωτικό υλικό.

•	  στις δράσεις ενημέρωσης στα πλαίσια του περι-
βαλλοντικού προγράμματος «Karditsa Earthquake 
Project-Σχολεία εν Δράσει», που τελούσαν υπό την 
αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, του 
Δήμου Καρδίτσας και της Διεύθυνσης Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας. Το πρόγραμμα 
είχε ως στόχο την εκπαίδευση και ενημέρωση του 
πληθυσμού για τον σεισμό και τα μέτρα προστασί-
ας. Ο Ο.Α.Σ.Π για τις συγκεκριμένες δράσεις έστειλε 
ενημερωτικό υλικό και παραχώρησε για συγκεκρι-
μένο χρονικό διάστημα τη σειρά αυτοστηριζόμενων 
poster RACCE σε θέματα διαχείρισης του σεισμικού 
και ηφαιστειακού κινδύνου.

•	  στην ενημερωτική καμπάνια για τα μέτρα αυτο-
προστασίας σε περίπτωση σεισμού του Γ΄ Σώματος 
Στρατού στη Θεσσαλονίκη (Μάρτιος 2018), στέλνο-
ντας το κατάλληλο ενημερωτικό υλικό για όλα τα  
Στρατόπεδα της Μακεδονίας και της Θράκης.

Γ.  Ανάρτηση του εκπαιδευτικού υλικού στο 
Prevention Web 

Ο Ο.Α.Σ.Π. ανάρτησε στον δικτυακό τόπο PreventionWeb.
net (http://www.preventionweb.net/english) εκπαιδευ-
τικό υλικό σε αγγλικά, γαλλικά και ελληνικά. Η πλατφόρ-
μα αυτή της παγκόσμιας κοινότητας για θέματα μείωσης 
του κινδύνου καταστροφών δίνει τη δυνατότητα ανάρτη-
σης δράσεων και εκπαιδευτικού υλικού ώστε να γίνουν 
ευρέως γνωστές οι προσπάθειες φορέων σε σχετικά 
θέματα και να ενημερωθεί ο γενικός πληθυσμός και συ-
γκεκριμένες ομάδες στόχοι.  

τις ενημερωτικά σεμινάρια για τον Γενικό Πληθυσμό που 
αναφέρονται στον Πίνακα 6.

Β. Ενημερωτικές Καμπάνιες 

Οι ακόλουθες ενημερωτικές καμπάνιες εντάσσονται 
στο πλαίσιο των δράσεων που αναπτύσσει ο Ο.Α.Σ.Π. 
σε όλη τη χώρα και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του 
πληθυσμού και την απόκτηση της σχετικής παιδείας για 
την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του σεισμού μέσω 
ενεργειών πρόληψης και ετοιμότητας. Στο προαναφερό-
μενο πλαίσιο ο Ο.Α.Σ.Π. συμμετείχε:

•	  στην ενημερωτική καμπάνια της Περιφερειακής 
Ενότητας Εύβοιας για ευαισθητοποίηση των πολιτών 
για τον σεισμικό κίνδυνο, τον Δεκέμβριο του 2018, με 
αποστολή κατάλληλου ενημερωτικού υλικού.

•	  στις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
των πολιτών σε θέματα πρόληψης και ετοιμότητας 
που αφορούσαν στον σεισμικό κίνδυνο, των Δήμων 
Παύλου Μελά και Νεάπολης – Συκέων Θεσσαλονί-
κης τον Σεπτέμβριο του 2018, με αποστολή ενημε-
ρωτικού υλικού.

•	  στην Εβδομάδα Υγείας και Ασφάλειας με θέμα «Υγεία 
και Ασφάλεια στα Εργαστήρια» που διοργανώθηκε 
από το Πανεπιστήμιο Πατρών, από 14-18 Μαΐου 2018 
στην Πάτρα. Εκπρόσωπος του Ο.Α.Σ.Π. ήταν ο Πλ. 
Κέρπελης. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, πραγμα-
τοποιήθηκαν σεμινάρια και ασκήσεις σε διαφορετι-
κά Τμήματα του Πανεπιστημίου στην Πάτρα και στο 
Αγρίνιο. 

•	  στο «Πανόραμα Πολιτικής Προστασίας – 5η Γιορτή 
Προστασίας του Πολίτη» που πραγματοποιήθηκε 
στις 11-12 Μαΐου 2018 στον Δήμο Αμαρουσίου και 
στις 24-28 Μαΐου 2018 στον Δήμο Βάρης – Βούλας  
– Βουλιαγμένης. Εκπρόσωπος του ΟΑΣΠ ήταν ο Πλ. 
Κέρπελης. Οι εκδηλώσεις αυτές διοργανώθηκαν 

ενημερωτικό σεμινάριο για τον γενικό πληθυσμό, Δήμος καλαμάτας, Μάρτιος 2018
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ων, διοργάνωσε ενδεικτικά κάποιες ενημερωτικές ομιλί-
ες προς μαθητές εστιάζοντας στα μέτρα αυτοπροστασίας 
σε περίπτωση σεισμού.

Επιπρόσθετα υλοποίησε και κάποιες εκπαιδευτικές δρά-
σεις για σπουδαστές και φοιτητές, σε θέματα που αφο-
ρούν στο φυσικό φαινόμενο του σεισμού και στη διαχεί-
ριση του σεισμικού κινδύνου.

Κατά τη διάρκεια του 2018 έγιναν ενημερωτικές ομιλίες 
σε μαθητές και φοιτητές που αναφέρονται στον Πίνακα 7.

Β.  Μουσειοβαλίτσα με σειρά παιδαγωγικών 
δραστηριοτήτων 

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου RACCE (Raising 
Earthquake Awareness and Coping Children’s Emo-
tions) το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε., έχει 
υλοποιηθεί εκπαιδευτικό υλικό το οποίο απευθύνεται σε 
παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών. 

2.4.6 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για 
Μαθητές και Φοιτητές

H απόκτηση παιδείας σε θέματα πρόληψης σε ατομικό 
και οικογενειακό επίπεδο είναι μία από τις πρώτες προ-
τεραιότητες του Ο.Α.Σ.Π., ο οποίος στοχεύει ιδιαιτέρως 
στα μικρά παιδιά, τους εφήβους και τους φοιτητές. Στην 
κατεύθυνση αυτή ο Ο.Α.Σ.Π. το 2018 υλοποίησε τα ακό-
λουθα: 

Α.  Ενημερωτικές Ομιλίες σε Μαθητές, Σπουδαστές 
και Φοιτητές 

Η ενημέρωση των μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα αντισεισμικής προ-
στασίας θα πρέπει να αποτελεί μέρος της καθημερινής 
σχολικής διαδικασίας, μέσω των εκπαιδευτικών που 
έχουν επιμορφωθεί από τον Ο.Α.Σ.Π. Παρόλα αυτά ο Ορ-
γανισμός ανταποκρινόμενος σε σχετικό αίτημα σχολεί-

ενημερωτική ομιλία σε μαθητές, 
Ζάννειο Πειραματικό Λύκειο 
Πειραιά, Φεβρουάριος 2018

Περιοχή Φορέας Συνδιοργάνωσης Μήνας

Πειραιάς Ζάννειο Πειραματικό Λύκειο Πειραιά Φεβρουάριος

Αμαρούσιο ΕΠΑ.Σ. Συγγρού Φεβρουάριος

ρόδος Δήμος Ρόδου - 2ο ΕΠΑΛ Μάρτιος

ρόδος Δήμος Ρόδου - 2ο Ε.Κ. Ρόδου Μάρτιος

Αθήνα 8ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου Μάρτιος

Αθήνα 21ο Γυμνάσιο Αθηνών Μάιος

Αθήνα 62ο Γυμνάσιο Αθηνών Μάιος

Αθήνα Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Μάιος

Αθήνα Mediterranean College Δεκέμβριος

Πίνακας 7. ενημερωτικές ομιλίες σε μαθητές και φοιτητές, που πραγματοποιήθηκαν το 2018
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στο Ελληνικό Μαθητικό Κοινοβούλιο της Επιστήμης και 
στο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Κοινοβούλιο της Επιστήμης 
που το 2018 είχε ως θεματική περιοχή τους σεισμούς, με 
τρεις υποενότητες (Εκπαίδευση – Αντιμετώπιση – Πρό-
ληψη). Πιο συγκεκριμένα ο Ο.Α.Σ.Π. συνέβαλε διοργα-
νώνοντας συναντήσεις εργασίας και παραχωρώντας  
εκπαιδευτικό υλικό στους εμπλεκόμενους μαθητές και 
εκπαιδευτικούς. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι μαθητής του Ζάννειου Πειρα-
ματικού Λυκείου Πειραιά διακρίθηκε καταλαμβάνοντας 
την πρώτη εθνική θέση εκπροσώπησης στο Ευρωπα-
ϊκό Μαθητικό Κοινοβούλιο της Επιστήμης (ESOF), το 
οποίο πραγματοποιήθηκε στην Τουλούζη της Γαλλίας 
(9-14/7/2018), στο πλαίσιο του Ανοιχτού Φόρουμ Ευρω-
επιστήμης (Euroscience Open Forum). 

Το Ελληνικό Μαθητικό Κοινοβούλιο της Επιστήμης απο-
τελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Μαθητικού Κοινοβουλί-
ου της Επιστήμης (European Student Parliaments on 
Science). Μαθητές 16 έως 18 ετών μετείχαν σε πραγ-
ματικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες, δρώντας ως 
ερευνητές επιστημονικών θεμάτων, με την αρωγή δι-
ακεκριμένων ειδικών και ακαδημαϊκών. Ο θεσμός στο-
χεύει στην ενίσχυση του διαλόγου και στην ανταλλαγή 
απόψεων και γνώσεων ανάμεσα στους μαθητές και τους 
επιστήμονες, εμπλέκοντας τα παιδιά στις διαδικασίες του 
κοινοβουλευτισμού σε θέματα που καλύπτουν ποικίλους 
τομείς της επιστήμης, της έρευνας και της καθημερινής 
ζωής.

Το υλικό αυτό αποτελείται από μία μουσειοβαλίτσα με 
σειρά 12 παιδαγωγικών δραστηριοτήτων, εγχειριδίων 
για την απαραίτητη υποστηρικτική θεωρητική κατάρτιση 
των εκπαιδευτικών, πρότυπων παρουσιάσεων και εντύ-
πων αξιολόγησης, καθώς και μία έκθεση με 20 αφίσες με 
στατικές απεικονίσεις θεμάτων που αφορούν στη σεισμι-
κή και ηφαιστειακή δραστηριότητα, αλλά και σε ενέργει-
ες που αφορούν στη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου.

Ο Ο.Α.Σ.Π. ανταποκρινόμενος στο αίτημα σχολικών μο-
νάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης διέθεσε το συγκε-
κριμένο εκπαιδευτικό υλικό και το 2018 για να το αξιο-
ποιήσουν (Πίνακας 8). 

Το προαναφερόμενο εκπαιδευτικό υλικό έχει αναρτηθεί 
στον δικτυακό τόπο του προγράμματος «RACCE» (http://
racce.nhmc.uoc.gr), ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί από 
τους εκπαιδευτικούς ως εργαλείο για την ευαισθητοποί-
ηση και ενημέρωση των μαθητών. 

Γ. Εκπαιδευτικά Προγράμματα 

Συχνά ο Οργανισμός συμβάλλει στην εκπόνηση σχολι-
κών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε θέματα αντισει-
σμικής προστασίας που υλοποιούνται από μαθητές στο 
πλαίσιο της Αγωγής Υγείας, ανταποκρινόμενος σε σχετι-
κά αιτήματα σχολείων. 

α.  Δράση του Ευρωπαϊκού Μαθητικού Κοινοβουλίου 
της Επιστήμης 

Το 2018 Ο Ο.Α.Σ.Π. υποστήριξε τη συμμετοχή μαθητών 

Περιοχή Σχολείο Μήνας

Ασπρόπυργος 12o Νηπιαγωγείο Ιανουάριος

Χαλάνδρι 12o Νηπιαγωγείο Ιανουάριος

Ίλιο 14o Νηπιαγωγείο Φεβρουάριος

κόρινθος ΣΤ’ Παιδικός Σταθμός Εξαμιλίων Ιούλιος

Βριλήσσια Νηπιαγωγείο Ι. Ν. Μεταμ. Σωτήρος Οκτώβριος

Αθήνα Β’ Παιδικός Σταθμός ΓΕΣ Οκτώβριος

Αθήνα Γ’ Παιδικός Σταθμός ΓΕΣ Νοέμβριος

Ασπρόπυργος 12o Νηπιαγωγείο Νοέμβριος

καρδίτσα 1ο ΕΠΑΛ Νοέμβριος

Πίνακας 8. Σχολεία στα οποία ο Ο.Α.Σ.Π. δίεθεσε τη μουσειοβαλίτσα το 2018
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Η ημερίδα έγινε στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και απευ-
θυνόταν στους μαθητές του Γυμνασίου Νέας Χαλκηδό-
νας.

δ. Ασκήσεις Ετοιμότητας 

Ο Ο.Α.Σ.Π. συμμετέχει και σε σχολικές ασκήσεις ετοι-
μότητας μεταφέροντας την εμπειρία και τη γνώση που 
διαθέτει το επιστημονικό προσωπικό του. Είναι άλλωστε 
γνωστό ότι για την εμπέδωση της αντισεισμικής συμπε-
ριφοράς απαραίτητη είναι η εξάσκηση των μαθητών με 
τη συμμετοχή τους σε ασκήσεις ετοιμότητας των σχολι-
κών κτιρίων. 

Το 2018 σε συνεργασία με το Γραφείο Π.Π. Δήμου Ρόδου 
διοργανώθηκαν ασκήσεις ετοιμότητας σε επιλεγμένα 
σχολεία και ακολούθησε αποτίμησή τους.

2.4.7 Επιμορφωτικά Σεμινάρια  
για Εθελοντές  

Ο Ο.Α.Σ.Π. υλοποιεί επιμορφωτικά σεμινάρια για εθελο-
ντικές ομάδες. Η θεματολογία των σεμιναρίων αφορά σε 
θέματα σχετικά με το φυσικό φαινόμενο του σεισμού, τη 
σεισμικότητα περιοχών της χώρας, τις επιπτώσεις, τα 
μέτρα προστασίας σε ατομικό – οικογενειακό και εργα-
σιακό επίπεδο, τη σύνταξη σχεδίων έκτακτης ανάγκης, 
εμπειρίες και διδάγματα από ισχυρούς σεισμούς, την 
επιλογή χώρων καταφυγής του πληθυσμού, τα μέτρα 
αποκατάστασης – ανασυγκρότησης σε μία σεισμόπλη-
κτη περιοχή. 

Παράλληλα, μέσω ερωτηματολογίων που διανέμονται 
στους συμμετέχοντες στα σεμινάρια γίνεται διερεύνηση 
των γνώσεων, στάσεων και συμπεριφορών τους και στη 
συνέχεια σχεδιάζονται και υλοποιούνται νέες δράσεις 
από το Τμήμα Εκπαίδευσης – Ενημέρωσης του Ο.Α.Σ.Π. 
με στόχο τη βελτίωση της ετοιμότητας για περίπτωση 
σεισμικής έκτακτης ανάγκης (Πίνακας 9).

β. Εκδήλωση «Σεισμοί: Το σχολείο κάνει τη διαφορά»

Ο Ο.Α.Σ.Π.  συμμετείχε σε εκδήλωση για μαθητές με θέμα: 
«Σεισμοί: Το σχολείο κάνει τη διαφορά», στις 27/4/2018 
στην Τεχνόπολη στο Γκάζι.

Η εκδήλωση αυτή διοργανώθηκε από το Γεωδυναμικό 
Ινστιτούτο του ΕΑΑ και τα εκπαιδευτήρια «Ελληνογερ-
μανική Αγωγή», στο πλαίσιο του Athens Science Festival 
υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Ελληνικής Δημοκρα-
τίας. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του η Α.Ε. 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.

O Γενικός Διευθυντής του Ο.Α.Σ.Π. Νικήτας Παπαδόπου-
λος απηύθυνε χαιρετισμό. Επίσης παρουσιάστηκαν οι 
εκπαιδευτικές δράσεις του Ο.Α.Σ.Π. από τον Πρόεδρο της 
Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικής 
Επικινδυνότητας και Αξιολόγησης Σεισμικού Κινδύνου 
του Ο.Α.Σ.Π. Ομοτ. Καθ. Κωνσταντίνο Μακρόπουλο και 
την Δρ Ασημίνα Κούρου, Προιστ. του Τμήματος Εκπαί-
δευσης – Ενημέρωσης του Ο.Α.Σ.Π.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε βράβευση των 
σχολικών μονάδων που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό 
«Φτιάξε τον δικό σου σεισμογράφο».

γ.  Ημερίδα «Μαθαίνουμε να Aντιμετωπίζουμε τις Φυ-
σικές Καταστροφές» 

Ο Ο.Α.Σ.Π. συμμετείχε στην Ημερίδα «Μαθαίνουμε να 
Aντιμετωπίζουμε τις Φυσικές Καταστροφές» που δι-
οργανώθηκε από το Γυμνάσιο Νέας Χαλκηδόνας και το 
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο στις 27 Νοεμβρίου 2018. Στο 
πλαίσιο της Ημερίδας αυτής από τον Ο.Α.Σ.Π. παρουσιά-
στηκαν τα ακόλουθα θέματα:

α.  «Σεισμοί – Πότε απειλούν τις ζωές και τις περιουσίες μας;», 
από τις: Δανδουλάκη Μ. και Πανουτσοπούλου Μ. 

β.  «Λαμβάνονται μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας στο σχο-
λείο για την περίπτωση σεισμού;» από τις: Κούρου Α. και 
Ιωακειμίδου Α. 

Περιοχή Φορέας Συνδιοργάνωσης Μήνας

Χανιά Εθελοντική Ομάδα: «Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Δήμου 
Αιγάλεω (ΕΠΟΜΕΑ)»

Μάιος

Ηράκλειο Εθελοντική Ομάδα: «Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Δήμου 
Αιγάλεω (ΕΠΟΜΕΑ)»

Μάιος

Αθήνα Δήμος Αμαρουσίου, Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Ελληνική 
Ένωση Έρευνας και Διάσωσης Αττικής,  Ινστιτούτο Διαχείρισης 
Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών

Μάιος

Αθήνα Δήμος Μεταμόρφωσης Οκτώβριος

Πίνακας 9. επιμορφωτικά σεμινάρια εθελοντών, που πραγματοποιήθηκαν το 2018
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•  Πρότυπες Εισηγήσεις 

Ο Ο.Α.Σ.Π. έχει δημιουργήσει πρότυπες εισηγήσεις, οι 
οποίες δίνονται στους εκπαιδευτικούς σε ψηφιακή μορ-
φή (σε USB που δίνεται στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαί-
δευσης), ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν για την ενη-
μέρωση των συναδέλφων τους και των μαθητών. Ενδει-
κτικά αναφέρονται εισηγήσεις για τα ακόλουθα θέματα: 
–  Σεισμός: Πώς μπορούμε να Προστατευθούμε; (για 

μαθητές Α/θμιας Εκπαίδευσης)
–  Σεισμός: Μέτρα Προστασίας (για μαθητές Β/θμιας 

Εκπαίδευσης)
–  Σεισμός: Ένα Φυσικό Φαινόμενο (για μαθητές και 

εκπαιδευτικούς)
–  Σεισμός: Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις 

Σχολικές Μονάδες (για εκπαιδευτικούς)
–  Σεισμός: Συμπεριφορά των Κατασκευών σε περί-

πτωση Σεισμού (για εκπαιδευτικούς).

2.4.8 Ενημερωτικό Υλικό

Ο Ο.Α.Σ.Π. δημιουργεί κατάλληλο υλικό σε έντυπη και 
ψηφιακή μορφή που εμπεριέχει θέματα σχετικά με το 
φυσικό φαινόμενο του σεισμού, τις επιπτώσεις, τα μέτρα 
αντισεισμικής προστασίας κ.λπ. Το ενημερωτικό αυτό 
υλικό (αφίσες, φυλλάδια, βιβλία, πρότυπες εισηγήσεις 
κ.ά.) απευθύνεται σε διάφορες ομάδες στόχους, διανέ-
μεται δωρεάν και είναι διαθέσιμο και στον δικτυακό τόπο 
του Οργανισμού (www.oasp.gr), από όπου ο κάθε πολί-
της μπορεί να το μελετήσει ή να το εκτυπώσει.

Υλικό για Εκπαιδευτικούς

•  «Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του 
Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες». 

Το Σχέδιο αυτό απευθύνεται σε Διευθυντές σχολικών 
μονάδων και σε εκπαιδευτικούς που είναι υπεύθυνοι για 
τη σύνταξη των Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης των σχολεί-
ων τους.
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συγκεκριμένο έντυπο έχει μεταφραστεί στα αγγλικά, 
γερμανικά και ρώσικα. Το έντυπο αυτό μεταφράστηκε 
και στη γαλλική γλώσσα και αναρτήθηκε το 2018 στην 
ιστοσελίδα του Οργανισμού.

•  Αφίσα: «Προετοιμάσου από Τώρα για τον Σεισμό» 

Η αφίσα αυτή αναφέρεται στα μέτρα προστασίας πριν 
κατά τη διάρκεια και μετά από έναν σεισμό. Η αφίσα έχει 
μεταφραστεί στην αγγλική γλώσσα και αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του Οργανισμού. Η αφίσα μεταφράστηκε και 
στη γαλλική γλώσσα και αναρτήθηκε το 2018 στην ιστο-
σελίδα του Οργανισμού.

•  Τεύχος: «Οδηγίες Προστασίας – Μετασεισμική 
Περίοδος»

Το έντυπο αυτό δημιουργήθηκε ώστε να ενημερωθούν 
οι πολίτες που έχουν πληγεί από σεισμό για τα μέτρα 
προστασίας που πρέπει να λάβουν τη μετασεισμική πε-
ρίοδο, τις πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρουν για την 
άμβλυνση των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων μελών της 
οικογένειάς τους, καθώς και τις ενέργειες της Πολιτείας 
που αφορούν στην αποκατάσταση περιοχών που έχουν 
πληγεί παλαιότερα από σεισμό. 

Υλικό για Στελέχη Υπηρεσιών και Εργαζόμενους

•  «Σεισμός και Εργασιακοί χώροι – Οδηγίες 
Αντισεισμικής Προστασίας»

Το έντυπο αυτό αφορά στον αντισεισμικό σχεδιασμό 
στους εργασιακούς χώρους (επιχειρήσεις, βιομηχανίες, 
υπηρεσίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, κ.ά.) και 
περιλαμβάνει τις ενέργειες του εργοδότη και των ερ-
γαζομένων με στόχο την μείωση των επιπτώσεων σε 
περίπτωση σεισμού και την ασφάλεια όλων. Η ψηφιακή 
του μορφή έχει αναρτηθεί και στον δικτυακό τόπο του 
Οργανισμού στα ελληνικά και στα αγγλικά.  

Παρέχει στους επικεφαλείς των επιχειρήσεων, στους 
τεχνικούς ασφαλείας και στα στελέχη που λαμβάνουν 
ενεργό ρόλο σε θέματα ασφάλειας, πρακτικές οδηγί-
ες που αφορούν σε θέματα διαχείρισης του σεισμικού 
κινδύνου. Επιπλέον επισημαίνει την ανάγκη απόκτησης 
αντισεισμικής κουλτούρας από τον εργοδότη και τους 
εργαζόμενους και βελτίωσης των δεξιοτήτων, 
των στάσεων και συμπεριφο-
ρών τους. 

Υλικό για τον πληθυσμό

•	  Φυλλάδιο: «Προετοιμάσου 
από τώρα για τον Σεισμό. 
Ακολούθησε τα 5 βήματα…»

Το τετράπτυχο αυτό απευθύνεται 
στον γενικό πληθυσμό και περιέ-
χει θέματα που αφορούν στα μέτρα 
αντισεισμικής προστασίας, σε ατο-
μικό και οικογενειακό επίπεδο. Το 
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•  CD-ROM: «Τι είναι ο σεισμός και πώς μπορούμε να 

τον αντιμετωπίσουμε;»

Το CD-ROM αυτό απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 12 
ετών και είναι διαθέσιμο στους μαθητές των δημοτικών 
σχολείων από τον δικτυακό τόπο του Οργανισμού . 

Υλικό για ΑμεΑ

Ο Ο.Α.Σ.Π. και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόγνωσης Πρό-
ληψης και Πρόγνωσης Σεισμών έχουν δημιουργήσει μία 
σειρά εντύπων, αφισών και tablet εφαρμογών για ΑμεΑ 
στα ελληνικά και στα αγγλικά. Το υλικό αυτό αναφέρεται 
σε θέματα αντισεισμικής προστασίας και δημιουργήθηκε 
με τη συνεργασία Κοινωνικών Φορέων, Ειδικών Συνερ-
γατών και Ατόμων με Αναπηρία.

•  Έντυπο: «Σεισμός – Οδηγίες για Άτομα με Κινητική 
Αναπηρία» – Αφίσα: «Προετοιμάζομαι για τον Σεισμό  
– Οδηγίες για Άτομα με Κινητική Αναπηρία»

Το φυλλάδιο και η αφίσα δημιουργήθηκαν για να ενημε-
ρωθούν για τον σεισμό και τα μέτρα προστασίας τα άτομα 
που έχουν κινητική αναπηρία και δυσκολίες κίνησης, οι 
γονείς, οι εκπαιδευτές τους κ.λπ.

•  Έντυπο: «Στην Ελλάδα γίνονται συχνά σεισμοί για 
αυτό όλοι μας πρέπει να ξέρουμε τι κάνουμε όταν 
γίνεται σεισμός» – Αφίσα: «Προετοιμάζομαι για τον 
Σεισμό»

Το έντυπο αυτό διανέμεται σε περιοχές που έχουν πλη-
γεί από καταστροφικούς σεισμούς, καθώς και σε φορείς-
υπηρεσίες κατά τη διάρκεια σεμιναρίων. 

Το συγκεκριμένο έντυπο έχει μεταφραστεί και στην αγ-
γλική γλώσσα. 

Υλικό για Μαθητές και Φοιτητές

• Φυλλάδιο: «Σεισμός – Ας Είμαστε Προετοιμασμένοι»

Το φυλλάδιο αυτό απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 
12 ετών και διανέμεται στους μαθητές των δημοτικών 
σχολείων κατά τη διάρκεια των ενημερωτικών ομιλιών,  
ενώ διατίθενται και σε σχολεία μετά από σχετικό αίτημά 
τους.

• Αφίσα: «Προστατευθείτε από τους Σεισμούς»

Αφίσα με οδηγίες αντισεισμικής προστασίας, οι οποίες 
παρουσιάζονται μέσω σκίτσων. Απευθύνεται σε μαθητές 
δημοτικού σχολείου.
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Δικτυακός τόπος Ο.Α.Σ.Π. 

Ο δικτυακός τόπος του Οργανισμού (www.oasp.gr) 
εμπε ριέχει στοιχεία σχετικά με τον σεισμό, τα μέτρα 
προστασίας, τους κανονισμούς, τον προσεισμικό έλεγχο 
κτιρίων Δημόσιας και Κοινοφελούς χρήσης, τις εκδόσεις 
του, τα ερευνητικά προγράμματα κ.ά. 

Η ενότητα «Για Μικρούς και Μεγάλους» που δίνει τη δυ-
νατότητα σε όλους, μέσω διαδραστικών ενοτήτων, ιστο-
ριών και παιχνιδιών να ενημερωθούν με ελκυστικό τρό-
πο, για τον σεισμό και τα μέτρα προστασίας. 

Στην ενότητα «Με τα Μάτια των Παιδιών» αναρτώνται ερ-
γασίες σχολείων που έχουν ως θέμα το φαινόμενο του 
σεισμού. 

Μέσω της ενότητας «Ενημερωθείτε για τις Δράσεις του 
Ο.Α.Σ.Π.» μπορούν πλέον να εγγράφονται πολίτες που 
επιθυμούν να ενημερώνονται από τον Ο.Α.Σ.Π. για διάφο-
ρα θέματα αντισεισμικής προστασίας σε βάση δεδομένων.

Στις ενότητες «Ημερολόγιο Εκδηλώσεων» και «Ιστορικό 
Εκδηλώσεων» αναρτώνται στοιχεία για  τις πραγματο-
ποιηθείσες εκδηλώσεις του φορέα.

Το φυλλάδιο και η αφίσα δημιουργήθηκαν με τη μέθοδο 
«εύκολο να διαβαστεί» (easy to read) για να ενημερω-
θούν για θέματα αντισεισμικής προστασίας άτομα που 
έχουν δυσκολία να διαβάσουν και να καταλάβουν γρα-
πτά κείμενα. 

Το 2018 μεταφράστηκε η αφίσα easy to read του Ο.Α.Σ.Π. 
και στα γαλλικά.

•  Έντυπο: «Μαθαίνω τι να κάνω στον Σεισμό» – Αφίσα: 
«Μαθαίνω τι να κάνω στον Σεισμό» 

Το φυλλάδιο και η αφίσα δημιουργήθηκαν για να στη-
ρίξουν την αυτενέργεια των ατόμων με μαθησιακές και 
επικοινωνιακές δυσκολίες σε περίπτωση σεισμού. Απευ-
θύνεται σε άτομα που είναι εξοικειωμένα ή έχουν διδα-
χθεί τα νοήματα και σύμβολα ΜΑΚΑΤΟΝ σύμφωνα με τις 
εκπαιδευτικές αρχές του προγράμματος ΜΑΚΑΤΟΝ.

• Εφαρμογές για Tablet

Τα σχετικά videos των εφαρμογών σε “easy-to-read” 
έχουν αναρτηθεί στο youtube: https://www.youtube.
com/channel/UCnUm-OamqjNTYMf5urnY5hA
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2.6.1 Ανάρτηση Ερευνητικών 
Προγραμμάτων – Ψηφιακή 
βιβλιοθήκη

Ο Ο.Α.Σ.Π. με σκοπό τη διάχυση της επιστημονικής γνώ-
σης, αναρτά στην ιστοσελίδα του, τα αποτελέσματα των 
Ερευνητικών Προγραμμάτων που αναθέτει. Στους χρή-
στες δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης ερευνητικών 
προγραμμάτων μέσω σχετικής εφαρμογής που αναπτύ-
χθηκε. Τα ερευνητικά προγράμματα που έχει αναθέσει ο 
Ο.Α.Σ.Π. κατηγοριοποιήθηκαν στις εξής θεματικές ενότη-
τες:

•	  Κανονισμοί – Προδιαγραφές – Έλεγχοι (Κανονισμοί, 
Προδιαγραφές, Προσεισμικός έλεγχος, Μετασεισμι-
κός έλεγχος)

•	  Αντισεισμικός Σχεδιασμός (επισκευές – ενισχύσεις-  
επεμβάσεις, παραδοσιακές κατασκευές – μνημεία, 
φέρουσα τοιχοποιία, μεταλλικές κατασκευές, ξύλι-
νες κατασκευές, σεισμική μόνωση, οπλισμένο σκυ-
ρόδεμα, τοιχοπληρώσεις, αποτίμηση-τρωτότητα)

•	  Γεωτεχνικά

•	  Ειδικές μελέτες μετά από ισχυρό σεισμό (Αθήνα– Ατ-
τική, Καλαμάτα – Μεσσηνία, Πάτρα, Πύργος –Ηλεία, 
Αίγιο, Θεσσαλονίκη, Ρόδος, Γρεβενά – Κοζάνη, Σικε-
λία, Κόνιτσα, Τουρκία, Λευκάδα)

•	  Κοινωνική αντισεισμική άμυνα (επιχειρησιακός σχε-
διασμός, εκπαίδευση-ενημέρωση, κοινωνικό-οικο-
νομικό-ψυχολογικές επιπτώσεις)

•	  Σεισμοτεκτονική (πρόγνωση, τεκτονικές μικρο-με-
τακινήσεις, ενεργά ρήγματα – νεοτεκτονικός χάρτης 
της Ελλάδας, μικροζωνικές μελέτες, ηφαιστειακή 
επικινδυνότητα, δίκτυα οργάνων, σεισμική επικιν-
δυνότητα).

2.6.2 Συμμετοχή σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά 
Εκπαιδευτικά Προγράμματα

•	  Έργο: «Preparedness for Appropriate accom-
mo  dation in Emergency Shelters (PACES)»

Ο Ο.Α.Σ.Π. συμμετείχε στο ευρωπαϊκό έργο με τίτλο: 
«PACES: Preparedness for Appropriate accommodation 
in Emergency Shelters» (Call for Prevention and 
Preparedness Projects in Civil Protection and marine 
pollution 2015 - EU Civil Protection Financial Instrument/
Preparedness Projects). Το έργο ξεκίνησε τον Ιανουάριο 
του 2016 και είχε διάρκεια δύο έτη (http://www.paces-

2.5 Πρακτικές Ασκήσεις και 
Διπλωματικές Εργασίες 
φοιτητών – σπουδαστών 

Την πρακτική τους άσκηση στον Ο.Α.Σ.Π. (μέσω του Συ-
στήματος Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκη-
σης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ» – hhtp://atlas.grnet.gr/) 
πραγματοποίησαν οι εξής:

•  Ειρήνη Καρποντίνη, φοιτήτρια του Τμήματος Γαλ-
λικής Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα «Μετάφραση εκ-
παιδευτικού υλικού του Ο.Α.Σ.Π. στα γαλλικά», από 
τις 30/4/2018 έως τις 30/7/2018. 

•  Λυδία Φωστηροπούλου, φοιτήτρια του Τμήματος 
Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθη-
νών, με θέμα «Στατιστική επεξεργασία στοιχείων 
που αφορούν στις γνώσεις και στην ετοιμότητα δια-
φόρων ομάδων στόχων (εκπαιδευτικοί, εργαζόμε-
νοι στους παιδικούς σταθμούς, λοιποί εργαζόμενοι) 
και η εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων που θα 
συμβάλουν στον σχεδιασμό νέων δράσεων του Ορ-
γανισμού», από τις 19/7/2018 έως τις 18/10/2018. 

2.6 Ενίσχυση της Εφαρμοσμένης 
Έρευνας

Η ενίσχυση της εφαρμοσμένης έρευνας στους τομείς 
που σχετίζονται με τον αντισεισμικό σχεδιασμό και την 
προστασία, αποτελεί βασικό άξονα της πολιτικής του 
Ο.Α.Σ.Π. Στόχος είναι η παραγωγή σύγχρονης γνώσης 
και η αξιοποίησή της για τη μείωση του σεισμικού κιν-
δύνου.

Στην κατεύθυνση αυτήν ο Ο.Α.Σ.Π.:

•	  προκηρύσσει προγράμματα ή μελέτες στους τομείς 
της αντισεισμικής τεχνολογίας, της σεισμοτεκτονι-
κής και της κοινωνικής αντισεισμικής άμυνας

•	  αναθέτει εξειδικευμένες μελέτες ή ερευνητικά προ-
γράμματα σε θέματα σχετικά με την αντιμετώπιση 
των συνεπειών των σεισμών που έχουν πλήξει πε-
ριοχές του ελληνικού χώρου

•	  συμμετέχει στην εκπόνηση ερευνητικών προγραμ-
μάτων που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου ή εν 
μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς.
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Στο πλαίσιο της Πράξης «Τηλέμαχος» θα δημιουργηθεί 
ένα καινοτόμο σύστημα για τη διαχείριση του σεισμικού 
κινδύνου στα Ιόνια Νησιά, μιας περιοχής που χαρακτηρί-
ζεται σεισμικά και τεκτονικά ως η πιο ενεργή του Ελλη-
νικού χώρου και μια από τις πιο ενεργές σε παγκόσμιο 
επίπεδο.

Ειδικότερα η Πράξη «Τηλέμαχος» περιλαμβάνει:

Α.  Την εκπόνηση διαφόρων θεματικών χαρτών (γε-
ωλογικών, γεωτεχνικών, νεοτεκτονικών, μορφο-
τεκτονικών, σεισμικότητας, σεισμικής επικινδυνό-
τητας, συνοδών γεωδυναμικών φαινομένων) και 
μετρήσεις απόκρισης εδαφών και τρωτότητας κτιρί-
ων, δικτύων και υποδομών. Οι δράσεις αυτές θα ενι-
σχυθούν με την εγκατάσταση νέων ή την ενίσχυση 
υπαρχόντων δικτύων καταγραφής σεισμολογικών 
παραμέτρων και συστημάτων παρακολούθησης 
πρόδρομων σεισμικών φαινομένων και μέτρησης 
της παραμόρφωσης του στερεού φλοιού στην περι-
οχή των Ιονίων Νήσων.

Β.   Την ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος για την 
αξιολόγηση των κινδύνων αλλά και την υποστήριξη 
στον καθορισμό των διεπαφών ανταλλαγής δεδομέ-
νων μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και τη 
διευκόλυνση του συντονισμού τους, την επεξεργα-
σία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, την τυποποί-
ηση διαδικασιών αξιολόγησης πληροφοριών, λήψης 
αποφάσεων, παρακολούθησης ενεργειών και κατα-
γραφής, την αυτοματοποίηση δημιουργίας αρχείου 
και εκθέσεων συμβάντων, την ανάπτυξη συστήμα-
τος πληροφόρησης SMS και την ανάπτυξη επιχειρη-

project.eu). Συντονιστής του έργου ήταν η Πολιτική Άμυ-
να της Κύπρου. Οι υπόλοιποι φορείς που συμμετείχαν 
στο έργο ήταν οι: Ι.Τ.Ε. Ινστιτούτο Τεχνολογίας Έρευνας 
(Κρήτη), Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Ε.Κ.Α.Β. Κρήτης, Ελλη-
νικός Ερυθρός Σταυρός – Τμήμα Σαμαριτών, Disaster 
Management Advice & Training -DMAT (Aυστρία), Civil 
Protection Department Malta -CPD Malta (Μάλτα), 
Dipartimento Protezione Civile -DPC Italy (Ιταλία). Στο 
πλαίσιο του έργου διερευνήθηκε η ετοιμότητα για κα-
τάλληλη διαμονή σε χώρους καταυλισμού μετά από 
μαζική εκκένωση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Το 
έργο PACES στόχευε στην ενίσχυση της ετοιμότητας της 
πολιτικής προστασίας και της συνεργασίας μεταξύ των 
συμμετεχόντων κρατών για την άμεση ανταπόκριση και 
τη μείωση των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών, 
όπως οι σεισμοί.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, αρχές του 2018 εκδόθη-
κε το εγχειρίδιο: «Υλοποίηση Επιχειρησιακής Άσκησης 
Σεισμού σε τοπικό επίπεδο». Το εγχειρίδιο αποτελείται 
από τέσσερεις (4) θεματικές ενότητες:

Α. Ερωτήματα & Απαντήσεις, Β. Διεκπεραιωτικά Ζητή-
ματα, Γ. Τεχνικά Ζητήματα και Δ. Προετοιμασία Τοπικών 
Δομών για την Υλοποίηση Επιχειρησιακής Άσκησης Σει-
σμού.

Σκοπός του εγχειριδίου είναι να αποτελέσει ένα χρήσι-
μο εργαλείο για τις τοπικές δομές (Δήμους, Περιφέρειες, 
αλλά και λοιπούς εμπλεκόμενους) για το σχεδιασμό και 
την υλοποίηση μιας άσκησης. Επιμέρους στόχοι του είναι 
να ενθαρρύνει, να υποστηρίξει, αλλά κυρίως να διευκο-
λύνει δομές, χωρίς προηγούμενη εμπειρία, να υλοποιή-
σουν μια Επιχειρησιακή Άσκηση Σεισμού.

•	  Πράξη «Τηλέμαχος – Καινοτόμο Επιχειρησια-
κό Σύστημα Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου 
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»

Ο Ο.Α.Σ.Π. είναι εταίρος στην Πράξη «Τηλέμαχος – Και-
νοτόμο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης σεισμικού 
κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», η οποία 
έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία 
του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Ε.Π. 
«Ιονίων Νήσων 2014-2020», που θα ολοκληρωθεί στις 
31/12/2020. 

Οι εταίροι της Πράξης είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, 
το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το 
Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, η Περιφερεια-
κή  Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων, ο Ο.Α.Σ.Π. και το Εθνι-
κό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
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από 12 έως 21 Οκτωβρίου. Τον Ο.Α.Σ.Π. εκπροσώπησε 
η Μ. Μανουσάκη με θέμα ομιλίας: “Santorini Volcanic 
Crisis Management”.

•  Έργο: «Loss Data Enhancement for Disaster 
Risk Reduction (DRR) and Climate Change 
Adaptation(CCA) Management – LODE»

Στο πλαίσιο του Call: Prevention and preparedness in 
civil protection and marine pollution (UCPM-2018-PP-
AG) ο Ο.Α.Σ.Π. συμμετείχε στην υποβολή πρότασης έρ-
γου με θέμα «Loss Data Enhancement for Disaster Risk 
Reduction (DRR) and Climate Change Adaptation(CCA) 
Management – LODE», η οποία εγκρίθηκε προς χρημα-
τοδότηση. Το έργο θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του  2019 
και έχει διάρκεια 24 μήνες.

Στο πλαίσιο του έργου LODE θα αναπτυχθεί  πληροφορι-
ακό σύστημα για την μείωση κινδύνου από καταστροφές 
και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.  Θα γίνει 
αξιοποίηση της εμπειρίας των συμμετεχόντων φορέων 
σε θέματα που αφορούν σε συλλογή, οργάνωση και χρή-
ση δεδομένων απωλειών μετά από καταστροφές. Μέσω 
του έργου LODE θα αναπτυχθεί ένα μοντέλο – βάση δε-
δομένων καταγραφής ζημιών.  

Συντονιστής του έργου είναι το Πολυτεχνείο του Μιλάνου 
(Ιταλία). Οι υπόλοιποι φορείς που συμμετέχουν στο έργο 
είναι: Departament d’Interior – Generalitat de Catalunya 
(Ισπανία), Ilmatieteen Laitos (Φιλανδία), Fondazione 
Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici 
(Ιταλία), Regione Umbria (Ιταλία), Centre National de 
la Recherche Scientifique CNRS (Γαλλία), Οργανισμός 
Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας –Ο.Α.Σ.Π. 
(Ελλάδα), Universidade do Porto (Πορτογαλία), Institute 
of Forestry (Σερβία), Agencia Estatal Consejo Superior 
Deinvestigaciones Cientificas (Ισπανία).

σιακών σχεδίων σε ψηφιακό περιβάλλον και περι-
βάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών 
(GIS).

Γ.   Την εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων και την πι-
λοτική εφαρμογή συνδυασμένων ασκήσεων ετοιμό-
τητας, οι οποίες απευθύνονται σε όλους τους θεσμι-
κά εμπλεκόμενους σε τοπικό επίπεδο και στοχεύουν 
στην εξοικείωση των αρμοδίων σε διαδικασίες και 
δράσεις ορθολογικού τρόπου διαχείρισης του σει-
σμικού κινδύνου. Το πρόγραμμα προβλέπει δράσεις 
ενημέρωσης – εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης 
οι οποίες θα αποτελέσουν ένα από τα κυριότερα 
εργαλεία για την εμπέδωση των προϊόντων του 
προγράμματος και της κεφαλαιοποίησης των απο-
τελεσμάτων του σε μακροχρόνια βάση. Ειδικότερα 
περιλαμβάνεται δημιουργία και παραγωγή ειδικού 
ενημερωτικού υλικού, εκπαίδευση και προετοι-
μασία εμπλεκόμενων φορέων, σχεδίαση ειδικών 
δράσεων επικοινωνίας με τα ΜΜΕ, ενημέρωση και 
εκπαίδευση ειδικών ομάδων του πληθυσμού (ΑμεΑ 
κ.λπ.) καθώς και ενημέρωση και εκπαίδευση με ει-
δικό στόχο την τουριστική βιομηχανία.

•  Έργο: «3DTeLC: Bringing the 3D World into 
the Classroom: Α New Approach to Teaching, 
Learning and Communicating the Science 
of Geohazards in the Terrestrial and Marine 
Environments». 

Ο Ο.Α.Σ.Π. συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
Erasmus + με τίτλο: «3DTeLC: Bringing the 3D World  
into the Classroom: Α New Approach to Teaching, 
Learning and Communicating the Science of Geoha-
zards in the Terrestrial and Marine Environments». 
Συντονιστής του Προγράμματος είναι το Πανεπιστήμιο 
του Portsmouth (Μ. Βρετανία) και εταίροι το Ε.Κ.Π.Α. 
(Ελλάδα), το Πανεπιστήμιο  Clermont Auvergne (Γαλ-
λία), το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου-Biccoca (Ιταλία),  
το Instituto Nazionale di Astrofisica (Ιταλία), το Institut 
de Physique du Globe de Paris (Γαλλία), το Natural 
Environment Research Council (Μ. Βρετανία), το I.N.G.V. 
(Ιταλία), η Geological Society of London (Μ. Βρετανία), το 
Obudai Egyetem (Ουγγαρία), η Fugro GB Marine Limited 
(Μ. Βρετανία) και ο Σύλλογος Ελλήνων Ωκεανογράφων. 
Η διάρκεια του έργου είναι 3 χρόνια και ξεκίνησε την 1η 
Σεπτεμβρίου 2017.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε θε-
ρινό σχολείο στη Σαντορίνη για μεταπτυχιακούς φοιτητές 
από την Ελλάδα, τη Μ. Βρετανία, τη Γαλλία και την Ιταλία, 
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•   σε περίπτωση ισχυρής σεισμικής δόνησης κλιμάκια 
του Οργανισμού αποτελούμενα από γεωλόγους, 
σεισμολόγους, μηχανικούς μεταβαίνουν στην πλη-
γείσα περιοχή με στόχο την εκτίμηση των επιπτώ-
σεων του σεισμού, την έγκυρη και έγκαιρη ενημέ-
ρωση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών, τη συνεργασία με άλλες 
υπηρεσίες και τοπικούς φορείς για την αντιμετώπι-
ση της έκτακτης ανάγκης, αλλά και την υπεύθυνη 
ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού για τα μέτρα 
προστασίας του

•   γίνεται εγκατάσταση –εάν κριθεί αναγκαίο– φορη-
τού δικτύου σεισμογράφων και επιταχυνσιογράφων 
στην πλειόσειστη περιοχή για την καταγραφή και 
αξιολόγηση της μετασεισμικής ακολουθίας.

2.7 Αντιμετώπιση Σεισμικών 
Συμβάντων

Σε περιπτώσεις που ισχυροί σεισμοί πλήττουν περιοχές 
της χώρας, ο Ο.Α.Σ.Π., σύμφωνα με το επιχειρησιακό 
σχέδιο δράσης του, κινητοποιείται άμεσα και συμβάλλει 
στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων με το επιστημονικό 
προσωπικό του.

Πιο συγκεκριμένα:

•   μετά από κάθε σεισμική δόνηση με μέγεθος μεγα-
λύτερο των 4R, ενεργοποιείται ο μηχανισμός του 
Ο.Α.Σ.Π. «κατ́  οίκον επιφυλακή και κινητοποίηση 
σε περίπτωση σεισμού», που λειτουργεί σε εικοσι-
τετράωρη βάση. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει: 
επικοινωνία με τοπικές αρχές, σύνταξη δελτίου 
σεισμού και ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας και 
εμπλεκόμενων φορέων.

εικ.1 – Σεισμοί με μέγεθος ΜL ≥ 4 για το 2018
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στους αρμόδιους φορείς και αναρτήθηκαν στην ιστοσε-
λίδα του Οργανισμού.

Στον χάρτη (εικ.1) απεικονίζονται τα επίκεντρα των σει-
σμών με ΜL≥ 4 και στον Πίνακα 1 προσδιορίζονται οι 
παράμετροι των σεισμών με ΜL≥ 5 για το 2018. Η σει-
σμική δραστηριότητα απεικονίζεται στα γραφήματα 
(εικ.2,3,4,5). 

Συγκεκριμένα αποτυπώνεται η γεωγραφική κατανομή 
όλων των σεισμών (εικ.2), η χωρική κατανομή κατά βά-
θος των σεισμικών επικέντρων στην τομή Α-Α’ (εικ.3) 
και στην τομή Β-Β’ (εικ.4) και η κατανομή του βάθους 
των εστιών των σεισμών (εικ.5) για το 2018. Τα δεδομέ-
να έχουν ληφθεί από το Εθνικό Δίκτυο Σεισμογράφων.

2.7.1 Σεισμική δραστηριότητα στην Ελλάδα 
το 2018 

Μετά από κάθε σεισμική δόνηση με μέγεθος μεγαλύτε-
ρο των 4R, ενεργοποιείται ο μηχανισμός του Ο.Α.Σ.Π. ο 
οποίος μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη σύνταξη Δελτίου 
Σεισμού που περιέχει πληροφορίες για τα χαρακτηριστι-
κά του σεισμού, όπως προκύπτουν από το Εθνικό Δίκτυο 
Σεισμογράφων καθώς και για τις πρώτες επιπτώσεις του, 
όπως αναφέρονται από τις τοπικές αρχές στον Ο.Α.Σ.Π. Το 
Δελτίο κοινοποιείται στην ηγεσία του Υπουργείου Υποδο-
μών και Μεταφορών, στο επιχειρησιακό κέντρο της Πο-
λιτικής Προστασίας και στη Διεύθυνση Αποκατάστασης 
Φυσικών Καταστροφών. Το 2018 συντάχθηκαν περίπου 
145 δελτία, για σεισμούς με ΜL≥ 4, τα οποία στάλθηκαν 

Πίνακας 1. Σεισμοί με μέγεθος ΜL≥ 5 για το 2018

n Ημερομηνία ΩΡΑ
GMT

HH MM 
SEC

Γεωγρα φικό 
Πλάτος

Γεωγραφικό  
Μήκος

Περιοχή Βάθος
km

ML

1 25 Ιουνίου 05:14:47 36.68 21.37
Θαλάσσιος χώρος ΝΔ της 

Πύλου
5.2 5.2

2 31 Αυγούστου 07:12:24 39.28 21.63 ΝΝΔ των Τρικάλων 10.1 5.0

3 27 Σεπτεμβρίου 10:21:50 36.64 21.47
Θαλάσσιος χώρος ΝΔ της 

Πύλου
4.1 5.1

4 25 Οκτωβρίου 22:54:49 37.34 20.51
Θαλάσσιος χώρος ΝΝΔ της 

Ζακύνθου
9.9 6.6

5 25 Οκτωβρίου 23:09:20 37.11 20.64
Θαλάσσιος χώρος ΝΝΔ της 

Ζακύνθου
3.4 5.1

6 30 Οκτωβρίου 02:59:59 37.59 20.51
Θαλάσσιος χώρος ΔΝΔ της 

Ζακύνθου
6.9 5.4

7 30 Οκτωβρίου 15:12:02 37.46 20.45
Θαλάσσιος χώρος ΝΔ της 

Ζακύνθου
5.5 5.5

8 19 Νοεμβρίου 13:05:54 37.15 20.50
Θαλάσσιος χώρος ΝΝΔ της 

Ζακύνθου
9.8 5.1
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Eικ.2 – γεωγραφική κατανομή των σεισμών στον ελληνικό χώρο με ΜL ≥1, για το 2018 

εικ.3 –  Χωρική κατανομή κατά βάθος των σεισμικών 
επικέντρων στην τομή Α-Ά

εικ.4 –  Χωρική κατανομή κατά βάθος των 
σεισμικών επικέντρων στην τομή B-B΄

Eικ.5 –  κατανομή του βάθους των εστιών των 
σεισμών για το 2018
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Μερικές ημέρες μετά την εκδήλωση του ισχυρού σει-
σμού ανοικτά της Ζακύνθου, εμφανίστηκε για άλλη μια 
φορά το φαινόμενο των έντονων υπόκωφων κρότων 
αντιληπτών μόνο στην περιοχή της Λιθακιάς, αναστατώ-
νοντας τους κατοίκους. 

Για το λόγο αυτό μετέβη ο Προϊστάμενος Τμ. Σεισμοτε-
κτονικής του Ο.Α.Σ.Π. που εξήγησε στους κατοίκους ότι 
το ίδιο φαινόμενο έχει παρουσιαστεί στο παρελθόν, το Δε-
κέμβριο 1997 και το Μάιο 2006. Και στις δύο περιπτώσεις, 
πραγματοποιήθηκε από τον Ο.Α.Σ.Π. διεξοδική έρευνα η 
οποία έδειξε ότι πρόκειται για σεισμούς πολύ μικρού με-
γέθους με τα υπόκεντρα των οποίων να βρίσκονται κάτω 
από την περιοχή της Λιθακιάς με αποτέλεσμα να δημιουρ-
γούνται τα ηχητικά φαινόμενα που γίνονται αντιληπτά ως 
υπόκωφοι κρότοι από τους κατοίκους της συγκεκριμένης 
περιοχής. Η μικροσεισμικότητα αυτή εμφανίζεται έντονη 
μετά την εκδήλωση ισχυρού σεισμού στην ευρύτερη πε-
ριοχή και βαίνει μειούμενη προϊόντος του χρόνου, χωρίς 
να καταλήγει σε μεγαλύτερου μεγέθους σεισμό.

2.7.2 Αποστολές κλιμακίων του Ο.Α.Σ.Π.

•  Σεισμική δραστηριότητα στη Ζάκυνθο

Στις 26 Οκτωβρίου 2018 και ώρα Ελλάδος 01:54 σημειώ-
θηκε στην περιοχή του Νοτίου Ιονίου σφοδρή σεισμική 
δόνηση μεγέθους Mw 6,8 βαθμών, με επίκεντρο το θα-
λάσσιο χώρο νοτιοδυτικά της Ζακύνθου.

Ο Ο.Α.Σ.Π. από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης του σει-
σμού τέθηκε σε πλήρη ετοιμότητα, πραγματοποίησε 
επαφές με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και παρα-
κολούθησε, την εξέλιξη του φαινομένου δια μέσου του 
Εθνικού Δικτύου Σεισμογράφων. Στην περιοχή μετέβη 
ο Πρόεδρος του Ο.Α.Σ.Π. Καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας. 
Στόχος ήταν η εκτίμηση της κατάστασης, η συνεχής ενη-
μέρωση της πολιτικής ηγεσίας για τις επικρατούσες συν-
θήκες, η ενημέρωση των πληγέντων και η υποστήριξη 
της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη δια-
χείριση των επιπτώσεων.

Eικ.6 – Σεισμική δραστηριότητα στη Ζάκυνθο για την περίοδο 24.10.2018 – 31.12.2018
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Eικ.7 – Χωρική κατανομή κατά βάθος (προβολή στην τομή Α-Ά ) της εικ. 6 

Eικ.9 –  Χρονική εξέλιξη της σεισμικής ακολουθίας στη Ζάκυνθο (περίοδος 24.10.2018 – 
31.12.2018) (ν: πλήθος σεισμών, ε: εκλυόμενη ενέργεια). Με κόκκινο απεικονίζεται τα 
κυριότερα σεισμικά γεγονότα

Eικ.8 –  κατανομή κατά βάθος  
των σεισμικών εστιών 
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•  Πυρκαγιά στο Μάτι, Αττικής 

Μηχανικοί του Ο.Α.Σ.Π. συμμετείχαν στα κλιμάκια αυ-
τοψιών για τον χαρακτηρισμό των κτιρίων μετά από την 
πυρκαγιά, στις Δημοτικές Ενότητες Μάτι και Ν. Βουτζάς 
του Δήμου Μαραθώνα. 

Σεισμός Ζακύνθου, Οκτώβριος 2018

νεοτεκτονικός 
χάρτης της ελλάδας - 
φύλλο Ζάκυνθος





ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

59

3

3.1 Συμμετοχή σε επιστημονικές εκδηλώσεις
Κατά τη διάρκεια του 2018 ο Ο.Α.Σ.Π. συμμετείχε στις ακόλουθες επιστημονικές εκδηλώσεις:

3. επιστΗμονικεσ εκδΗΛΩσεισ – συνεργασιεσ

Ο Ο.Α.Σ.Π. στο πλαίσιο των δράσεών του:

•  διοργανώνει και συμμετέχει σε εκδηλώσεις 

(ημερίδες, διημερίδες, συνέδρια, συμπόσια, 

συναντήσεις) με θεματολογία σχετική με το 

αντικείμενό του,

•   επιχορηγεί άλλους φορείς για επιστημονικές 

εκδηλώσεις σχετικά με τον σεισμό,

•   συμμετέχει με επιστημονικές ανακοινώσεις 

των μελών του σε συνέδρια ή με δημοσιεύ-

σεις εργασιών τους σε περιοδικά,

•	  συνεργάζεται με Ελληνικούς και Διεθνείς φο-

ρείς.

Τίτλος Συνεδρίου / 
Ημερίδας

Επετειακές Εκδηλώσεις για τα 50 χρόνια από τον σεισμό του Αγίου Ευστρατίου

Ημερομηνία 20/2/2018

Διοργανωτής / 
Συνδιοργανωτές

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου - Δήμος Αγίου Ευστρατίου - Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τόπος Άγιος Ευστράτιος

Παρουσιάσεις 
προφορικές

•   Πλ. Κέρπελης: Θέματα οδηγιών αντισεισμικής προστασίας προς τους μαθητές του 
νησιού – Οδηγίες προς στους εκπαιδευτικούς  για τη σύνταξη των σχολικών Σχεδίων 
Έκτακτης Ανάγκης

Άγιος ευστράτιος, Φεβρουάριος 2018
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Τίτλος Συνεδρίου / 
Ημερίδας

 
Συνέδριο «Εκπαιδεύσεις για την Προστασία των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας στον 
Τομέα της Ενέργειας»

Ημερομηνία 28/2-2/3/2018

Διοργανωτής / 
Συνδιοργανωτές

ΚΕ.ΜΕ.Α

Τόπος ΚΕ.ΜΕ.Α., Αθήνα

Παρουσιάσεις 
προφορικές

•   Χ. Γκουντρομίχου: «Θέματα Προστασίας (safety) Υποδομών Ζωτικής  Σημασίας»

Παρατηρήσεις /  
Στόχοι / Σχόλια

Στόχος η ενίσχυση της προστασίας των υποδομών ζωτικής σημασίας μέσα από την 
εκπαίδευση των λειτουργών, αλλά και των στελεχών των υπηρεσιών που εμπλέκονται 
με την προστασία των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας. 

 
Τίτλος Συνεδρίου / 
Ημερίδας

 
Σεμινάριο «Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών Αντιμετώπισης Σεισμικών 
Καταστροφών»

Ημερομηνία 1-7/3/2018

Διοργανωτής / 
Συνδιοργανωτές

Τεχνικό Επιμελητήριο/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ)

Τόπος ΤΕΕ/ΤΚΜ, Θεσσαλονίκη

Παρουσιάσεις 
προφορικές

•   Χρ. Γκουντρομίχου: «Οργάνωση και σχεδιασμός χώρων καταφυγής και καταυλισμών 
– Παραδείγματα. Χώροι συγκέντρωσης κοινού των Δήμων. Οδηγίες αντισεισμικής 
προετοιμασίας για σχολεία» 

•   Δρ Α. Κούρου: «Δράσεις Εκπαίδευσης – Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε 
εργασιακούς χώρους και σχολεία»

Παρατηρήσεις /  
Στόχοι / Σχόλια

Το σεμινάριο αυτό διοργανώθηκε στο πλαίσιο συγκρότησης Μητρώου Εθελοντών 
Μηχανικών που αποφάσισε το ΤΕΕ/ΤΚΜ, με στόχο τη δημιουργία μιας υποστηρικτικής 
στελεχιακής δομής, η οποία θα μπορεί να συνδράμει άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες 
Πολιτικής Προστασίας στην αντιμετώπιση σεισμικών φαινομένων. 

κε.Με.Α., Αθήνα, Μάρτιος 2018
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Τίτλος Συνεδρίου / 
Ημερίδας

 
Συνέδριο «Εκπαιδεύσεις για την Προστασία των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας»

Ημερομηνία 29/3/2018

Διοργανωτής / 
Συνδιοργανωτές

ΚΕ.ΜΕ.Α.

Τόπος ΚΕ.ΜΕ.Α., Αθήνα

Παρουσιάσεις 
προφορικές

•   Χ. Γκουντρομίχου ως εισηγήτρια με θέμα «Θέματα Προστασίας Υποδομών Ζωτικής 
Σημασίας»

•   Α. Ιωακειμίδου: «Η συμβολή του Ο.Α.Σ.Π. στην Προστασία των Υποδομών Ζωτικής 
Σημασίας»

Παρατηρήσεις /  
Στόχοι / Σχόλια

Στόχος η ενίσχυση της προστασίας των υποδομών ζωτικής σημασίας μέσα από την 
εκπαίδευση των λειτουργών, αλλά και των στελεχών των υπηρεσιών που εμπλέκονται 
με την προστασία των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας. 

 
Τίτλος Συνεδρίου / 
Ημερίδας

 
Ημερίδα «Αγωγή Υγείας: Σταθμός Ζωής»

Ημερομηνία 20/5/2018

Διοργανωτής / 
Συνδιοργανωτές

Εθνικό Δίκτυο Αγωγής Υγείας (Ε.Δ.Α.Υ.) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Τόπος Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NΟΗΣΙΣ, Θεσσαλονίκη

Παρουσιάσεις 
προφορικές

•   Δρ Α. Κούρου: «Ο.Α.Σ.Π.: Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης της 
Εκπαιδευτικής Κοινότητας για τον Σεισμικό Κίνδυνο»

Παρατηρήσεις /  
Στόχοι / Σχόλια

Τα θεματικά της πεδία ήταν:

–   Η Σύγχρονη Εκπαιδευτική Πολιτική σε θέματα Αγωγής Υγείας - Επιμόρφωση 
Εκπαιδευτικών

–   Προγράμματα Αγωγής Υγείας στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση και η συμβολή των 
υποστηρικτικών δομών

–   Ειδικότητες εκπαιδευτικών συναφείς με την Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας και ο 
ρόλος τους στην Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας στα Σχολεία

–   Ο ρόλος των Υγειονομικών στην Αγωγή Υγείας στα Σχολεία. 
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Τίτλος Συνεδρίου / 
Ημερίδας

 

Έκθεση «1978 - 2018, 40 Χρόνια από τον Σεισμό της Θεσσαλονίκης.  
Οι παλαιότεροι θυμούνται, οι νέοι μαθαίνουν»
Εσπερίδα για τα «40 χρόνια από τον Σεισμό της Θεσσαλονίκης»

Ημερομηνία 4/5/2018, 13/6/2018, 19/6/2018

Διοργανωτής / 
Συνδιοργανωτές

Τμήμα Γεωλογίας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Αριστοτέλειο 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

Τόπος Θεσσαλονίκη

Παρουσιάσεις 
προφορικές

•   Πρόεδρος Ο.Α.Σ.Π. Καθ. Ε. Λέκκας: Χαιρετισμός στα εγκαίνια της έκθεσης «1978 - 
2018, 40 Χρόνια από τον Σεισμό της Θεσσαλονίκης. Οι παλαιότεροι θυμούνται, οι νέοι 
μαθαίνουν» (4/5/2018)

•   Δρ Α. Κούρου: Εισήγηση στην εσπερίδα «40 χρόνια μετά τον σεισμό της 
Θεσσαλονίκης: Η Κοινωνική Αντισεισμική Πολιτική από το 1978 έως σήμερα –  
Ο ρόλος του Ο.Α.Σ.Π» (13/6/2018)

Παρατηρήσεις /  
Στόχοι / Σχόλια

Ο Ο.Α.Σ.Π διέθεσε ενημερωτικά φυλλάδια και αφίσες για τους επισκέπτες της έκθεσης.
Επίσης στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε, στις 19 Ιουνίου 2018 στο  Αμφιθέατρο 
του Κήπου των Εποχών στη Νέα Παραλία, για τα 40 χρόνια από τον σεισμό του 1978, με 
πρωτοβουλία των Φίλων της Νέας Παραλίας, με αποστολή ενημερωτικού υλικού.

 

Τίτλος Συνεδρίου / 
Ημερίδας

 

16th European Conference on Earthquake Engineering

Ημερομηνία 18-21/6/2018

Διοργανωτής / 
Συνδιοργανωτές

European Association for Earthquake Engineering (Ε.Α.Ε.Ε.), το Ελληνικό Τμήμα 
Αντισεισμικής Μηχανικής (Ε.Τ.Α.Μ.), το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και την Symvoli-Conference & Cultural Management

Τόπος Θεσσαλονίκη

Παρουσιάσεις 
προφορικές

•   Gabriella Zagora: “Post Earthquake Procedures: Comparison of the 2008 (Greece) 
and the 2009 (Italy) Seismic Events”

•   Alexandra – Dimitra Oikonomou, Gabriella Zagora, Spyros Lalechos:  
“A Comparative Analysis of Prevention, Response and Recovery Procedures  
of Thessaloniki (1978) and Kefalonia (2014) Earthquakes”

Θεσσαλονίκη, Μάιος – ιούνιος 2018
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Τίτλος Συνεδρίου / 
Ημερίδας

 

Ημερίδα «Ημέρα Ασφάλειας 2018»

Ημερομηνία 26/6/2018

Διοργανωτής / 
Συνδιοργανωτές

Εταιρεία Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) Αττικής

Τόπος Αμφιθέατρο εγκαταστάσεων ΟΤΕ Αcademy, Αθήνα

Παρουσιάσεις 
προφορικές

•   Α. Ιωακειμίδου:  «Σεισμός – Μέτρα Πρόληψης και Αντιμετώπισης»

Παρατηρήσεις /  
Στόχοι / Σχόλια

Στόχος η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων της εταιρείας σε θέματα υγείας,  
ασφάλειας και περιβάλλοντος

 

Τίτλος Συνεδρίου / 
Ημερίδας

 

Ημερίδα «Σεισμός στο Μουσείο»

Ημερομηνία 13/10/2018

Διοργανωτής / 
Συνδιοργανωτές

Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας

Τόπος Αθήνα

Παρουσιάσεις 
προφορικές

•   Δρ. Α. Κούρου: «Προετοιμάσου από Τώρα –  
Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στο Σχολείο»

Παρατηρήσεις /  
Στόχοι / Σχόλια

13 Οκτωβρίου είναι η Διεθνής Ημέρα Μείωσης των Φυσικών Καταστροφών. Την 
εκδήλωση παρακολούθησαν περίπου 220 εκπαιδευτικοί από όλες τις βαθμίδες, κυρίως 
από την Αττική, αλλά και την Εύβοια, Βοιωτία, Κορινθία κ.α. Η εκδήλωση βασίστηκε 
στην ομώνυμη νέα Περιοδική Ψηφιακή Έκθεση του Μουσείου και εστίασε στην 
ενημέρωση των εκπαιδευτικών για θέματα που αφορούν στην προετοιμασία και στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση του σεισμού.

 

Τίτλος Συνεδρίου / 
Ημερίδας

 

Ημερίδα «Φυσικές Καταστροφές: Πρόληψη, Πολιτική Προστασία και Έργα 
Υποδομής» 

Ημερομηνία 30/10/2018

Διοργανωτής / 
Συνδιοργανωτές

ΤΕΕ

Τόπος ΤΕΕ, Αθήνα

Παρουσιάσεις 
προφορικές

•   Πρόεδρος Ο.Α.Σ.Π. Καθ. Ευθύμιος Λέκκας: «Τα νέα επιστημονικά, τεχνικά & 
επιχειρησιακά δεδομένα από μεγάλες καταστροφές σε εθνικό & διεθνές επίπεδο»

•   Γενικός Δ/ντής Ο.Α.Σ.Π. Νικήτας Παπαδόπουλος:  «Διαχείριση του σεισμικού 
κινδύνου – Ο Ρόλος του Ο.Α.Σ.Π.»

Παρατηρήσεις /  
Στόχοι / Σχόλια

Στόχος να παρουσιαστεί  η άποψη της επιστήμης και της πολιτικής σε τρεις θεματικές 
ενότητες: σεισμοί, πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές.
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Τίτλος Συνεδρίου / 
Ημερίδας

Πανελλήνιο Συνέδριο: «Safe Kozani 2018: 5ο Διεθνές Συνέδριο για την Πολιτική 
Προστασία και τις νέες Τεχνολογίες»

Ημερομηνία 31/10/2018 – 3/11/2018

Διοργανωτής / 
Συνδιοργανωτές

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – ΤΕΙ Δυτικής 
Μακεδονίας – Ελληνική Πυροσβεστική Ακαδημία

Τόπος Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη

Παρουσιάσεις 
προφορικές

•   Πρόεδρος του Ο.Α.Σ.Π. Καθ. Ε. Λέκκας: “New scientific, technical and operational 
data from  disasters at national and global level”

•   Δρ. Α. Κούρου, A. Ιωακειμίδου, E. Karpontini: “Preparing for Earthquake at 
Preschools: The Role of Earthquake Planning and Protection Organization”

•   Δ. Παναγιωτοπούλου, Κ. Ταρναβά, Γ. Ζάγορα: “First Degree Pre – Earthquake 
Inspection: E.P.P.O.’S Training Program for Engineers”

•   Π. Κέρπελης: “Responses to the impact of earthquakes at the building infrastructure 
of Greece – Ricomex Case”

•   Μ. Μανουσάκη: “European Volcanoes’ Night: A challenge for Greece”

Παρουσιάσεις 
επιτοίχειες

•   Λ. Πέλλη, Μ. Πανουτσοπούλου, Μ. Φωτοπούλου, Θ. Θωμά: “SEISMIC ASSESSMENT 
OF REINFORCED CONCRETE BRIDGES – PILOT APPLICATION”

•   Λ. Πέλλη, Μ. Πανουτσοπούλου, Μ. Φωτοπούλου, Θ. Θωμά, Δ. Παναγιωτοπούλου: 
“SECOND LEVEL PRE-EARTHQUAKE ASSESSMENT FOR MASONRY BUILDINGS – 
PILOT APPLICATION”

Συντονιστές σε 
στρογγυλό τραπέζι

•   Πρόεδρος του Ο.Α.Σ.Π. Καθ. Ε. Λέκκας: “Institutional Framework of Civil Protection”

•   Δρ.Α. Κούρου: “Education: A key factor for Disaster Risk Reduction”

Συνέδριο «Safe Kozani 2018», Κοζάνη, Οκτώβριος – Νοέμβριος 2018
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Στις 8-10 Μαΐου του 2018, στον 15ο Κύκλο του Σεμινα-
ρίου που πραγματοποιήθηκε στη Σόφια της Βουλγαρίας, 
ο Ο.Α.Σ.Π. συμμετείχε με την Γαβριέλα Ζάγορα, Πολιτικό 
Μηχανικό MSc.

Στις 10-12 Σεπτεμβρίου 2018, στον 16ο Κύκλο του Σεμι-
ναρίου που πραγματοποιήθηκε στη Σόφια της Βουλγα-
ρίας, ο Ο.Α.Σ.Π. συμμετείχε με την Δρ Ασημίνα Κούρου, 
Γεωλόγο. 

3.3  Επιχορηγήσεις 
επιστημονικών εκδηλώσεων 
– συνεδρίων

Ο Ο.Α.Σ.Π. επιχορηγεί – στο πλαίσιο των δυνατοτήτων 
του – και υποστηρίζει συνέδρια και επιστημονικές εκ-
δηλώσεις, που διοργανώνονται από άλλους φορείς και 
αφορούν σε θέματα σχετικά με τις φυσικές καταστροφές, 
την αντισεισμική προστασία, την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών κ.λπ.

Κατά τη διάρκεια του 2018 δόθηκε επιχορήγηση:

•	  1000€ για τη διοργάνωση του «5ου Πανελλήνιου Συ-
νέδριου Αναστηλώσεων» που πραγματοποιήθηκε  
στις 10-11-12 Ιανουαρίου του 2019, στο αμφιθέατρο 
του Ιδρύματος Ευγενίδου, στην Αθήνα και οργανώ-
θηκε από την Εταιρεία Έρευνας και Προώθησης της 
Επιστημονικής Αναστήλωσης των Μνημείων (ΕΤΕ-
ΠΑΜ). Στο αντικείμενο του Συνεδρίου εμπίπτουν τα 
σχετικά με την Αναστήλωση των ιστορικών κτισμά-
των ζητήματα, που αφορούν:

 α)  στην φιλοσοφία και μεθοδολογία των επεμβά-
σεων,

 β)  στη σεισμική επικινδυνότητα και λοιπούς παράγο-
ντες τρωτότητας των μνημείων,

 γ)  στην τεχνολογική έρευνα (τεκμηρίωση, τεχνικές, 
υλικά κλπ) και εφαρμογή,

 δ)  στην ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώ-
ρων.

3.2.  Συμμετοχή στελεχών του 
Ο.Α.Σ.Π. σε Σεμινάρια – 
Ασκήσεις του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Πολιτικής 
Προστασίας

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας στο 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για πρόληψη και ετοι-
μότητα των στελεχών των κρατών-μελών, υλοποιεί ένα 
σύνολο προγραμμάτων. Το κόστος των προγραμμάτων 
αυτών καλύπτεται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πο-
λιτικής Προστασίας. Ο Ο.Α.Σ.Π. το 2018 συμμετείχε στα 
ακόλουθα.

3.2.1 Σεμινάρια – Ασκήσεις

•	  Σεμινάριο «Seminar for Mechanism Experts 
– SME»

Το Σεμινάριο «Seminar for Mechanism Experts – SME» 
διοργανώνεται από τους φορείς: Directorate General Fire 
Safety and Civil Protection (DGFSCP), Bundesanstalt 
Technisches Hilfswerk (THW), Bundesamt für Bevölke-
rungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), Danish 
Emergency Management Agency (DEMA) και Icelandic 
Department of Civil Protection (IDCP) στο πλαίσιο του 
εκπαιδευτικού προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανι-
σμού Πολιτικής Προστασίας.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η επικαιροποίηση των γνώ-
σεων των στελεχών φορέων Πολιτικής Προστασίας των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε θέματα σχε-
τικά με τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολι-
τικής Προστασίας εκτός Ευρώπης, καινοτόμα εργαλεία 
στην υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής 
Προστασίας κ.λπ.

Στις 3-5 Οκτωβρίου 2017, στον 14ο Κύκλο του Σεμιναρί-
ου που πραγματοποιήθηκε στη Σόφια  της Βουλγαρίας, ο 
Ο.Α.Σ.Π. συμμετείχε με την Χρ. Γκουντρομίχου, Γεωλόγο 
MSc.





ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ 
(Ε.Κ.Π.Π.Σ.) 

67

4

4.1  Γενικά για την Ανοικτή 
Μερική Συμφωνία (Α.Μ.Σ.) 
του Συμβουλίου της Ευρώπης

Η Α.Μ.Σ. είναι μια Διακυβερνητική Συμφωνία, για την 
αντιμετώπιση μεγάλων καταστροφών και λειτουργεί στο 
πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στην Ελλάδα κυ-
ρώθηκε με το Νόμο 2031/92 και περιλαμβάνει 26 κράτη 
- μέλη.

Κύριος στόχος της Α.Μ.Σ. είναι η προώθηση της συνερ-
γασίας μεταξύ των κρατών μελών για πρόληψη, προστα-
σία και οργάνωση βοήθειας σε περίπτωση φυσικής και 
τεχνολογικής καταστροφής, η ανταλλαγή εμπειριών και 
πληροφοριών καθώς και η ενθάρρυνση για δημιουργία 
Ευρωπαϊκών Κέντρων.

Η Α.Μ.Σ. έχει πολιτικό και επιστημονικό χαρακτήρα:

•	  Σε πολιτικό επίπεδο υποστηρίζεται από τις Υπουρ-
γικές συναντήσεις των χωρών μελών της Α.Μ.Σ., 

οι οποίες λαμβάνουν χώρα κάθε πέντε χρόνια και 
οργανώνονται από την Επιτροπή των Μονίμων Εκ-
προσώπων των χωρών - μελών της Α.Μ.Σ. Επίσης 
υποστηρίζεται από την Επιτροπή των Μονίμων Εθνι-
κών Εκπροσώπων των χωρών μελών της Α.Μ.Σ., η 
οποία συνεδριάζει μια φορά το χρόνο. Κάθε κράτος 
μέλος συμμετέχει μ’ έναν εκπρόσωπο ο οποίος λει-
τουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ των εθνικών αρχών 
και της Ανοικτής Μερικής Συμφωνίας.

•	  Σε επιστημονικό επίπεδο υποστηρίζεται από τις 
Συναντήσεις των Διευθυντών των Ευρωπαϊκών 
Κέντρων που συνεδριάζουν μία φορά το χρόνο.  
Στη χώρα μας λειτουργούν δύο Ευρωπαϊκά Κέντρα:

1)  Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Πρόγνωσης 
των Σεισμών (Ε.Κ.Π.Π.Σ.) υπό την αιγίδα του Ο.Α.Σ.Π. 
/ Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

2)  Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Πρόληψη των Δα-
σικών Πυρκαγιών (Ε.Κ.Δ.Π.) υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

4.  ευρΩπαΪκο κεντρο προΛΗΨΗσ και προγνΩσΗσ τΩν 

σεισμΩν (ε.κ.π.π.σ.) 

Το Ε.Κ.Π.Π.Σ. λειτουργεί στο πλαίσιο της Ανοι-

κτής Μερικής Συμφωνίας (Α.Μ.Σ.) του Συμβου-

λίου της Ευρώπης για την αντιμετώπιση Μεγά-

λων Κινδύνων και εντάσσεται στο δίκτυο των 26 

εξειδικευμένων Ευρω-Μεσογειακών Κέντρων. 

Συστάθηκε το 1987 και από τότε λειτουργεί με 

διοικητική και οικονομική υποστήριξη από το 

Συμβούλιο της Ευρώπης και τον Ο.Α.Σ.Π. 

Οι δραστηριότητες του Ε.Κ.Π.Π.Σ. έχουν διευ-

ρωπαϊκό χαρακτήρα και είναι σε συμφωνία με 

τους άξονες και τους τομείς ενδιαφέροντος που 

καθορίζει το Συμβούλιο της Ευρώπης. 

Στην κατεύθυνση αυτή συμβάλλει στην ανάπτυξη πρακτικών και μεθόδων για τη διαχείριση της σει-

σμικής καταστροφής, διοργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις, εκδίδει ενημερωτικό υλικό και προωθεί 

συνεργασίες και πολιτικές σε ζητήματα σχετικά με το αντικείμενό του, τόσο με τα Ευρωπαϊκά Κέντρα της 

Ανοικτής Μερικής Συμφωνίας όσο και με Διεθνείς Οργανισμούς.

http://ecpfe.oasp.gr
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Αναπληρωματικά μέλη
1.  Δελακουρίδης Ιωάννης, Δημ. Σύμβουλος

2.   Μώκος Βασίλειος, Δρ. Πολ. Μηχ., Προϊστ. της Δ/
νσης Επιπτ. Φυσικών Καταστροφών, ΔΑΕΦΚ-Κ.Ε.

3.   Παπαδόπουλος Χρίστος, Πολ.Μηχανικός

4.   Μπιτάκος Γεώργιος, Πρόεδρος της ΚΤ.ΥΠ.ΑΕ

5.   Περτζινιδης Ηλίας, Αναπλ. Εκπρόσωπος ΤΕΕ, Πολ. 
Μηχανικός

6.   Κέρπελης Πλούταρχος, Αναπλ. εκπρόσωπος εργα-
ζομένων, Πολ. Μηχανικός

4.2.2 Επιστημονική Επιτροπή

Με την υπ’ αρ. 73/ 21-12-2018 απόφαση του Δ.Σ. του 
Ο.Α.Σ.Π., συγκροτήθηκε η Επιστημονική Επιτροπή του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Πρόβλεψης Σει-
σμών (Ε.Κ.Π.Π.Σ), η οποία απαρτίζεται από ειδικούς επι-
στήμονες, ως εξής:

1.   Ψυχάρης Ιωάννης, Καθ. ΕΜΠ, Αντιπρόεδρος του 
Δ.Σ. Ο.Α.Σ.Π., ως Πρόεδρος

2.   Χατζηδάκης Αριστόδημος, Πολ. Μηχ., Αναπληρω-
τής Πρόεδρος του Ο.Α.Σ.Π., Πρόεδρος Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών

3.   Ταστάνη Σουσάνα, Επικ. Καθ. Δ.Π.Θ., Γεν. Γραμματέ-
ας Δ.Σ. Ο.Α.Σ.Π.

4.   Περτζινίδης Ηλίας, Πολ. Μηχ., μέλος Δ.Σ. Ο.Α.Σ.Π.

5.   Ψυχογιός Παναγιώτης, Πολ. Μηχ. μέλος Δ.Σ. Ο.Α.Σ.Π.

6.   Πέλλη Ευαγγελία, Δρ Πολ. Μηχ., Προϊσταμένη Διεύ-
θυνσης Αντισεισμικού Σχεδιασμού Ο.Α.Σ.Π., Αναπλ. 
Δ/ντρια Ε.Κ.Π.Π.Σ.

7.   Πανουτσοπούλου Μαρία, Πολ. Μηχ. MSc, Προϊστα-
μένη Τμήματος Προγραμματισμού Ο.Α.Σ.Π.

8.   Σαλονικιός Θωμάς, Δρ Πολ. Μηχ, Κύριος Ερευνητής 
Ο.Α.Σ.Π. Θεσσαλονίκης

9.   Δεληνικόλα Έφη, Αρχιτέκτων Μηχανικός Αναστη-
λώσεων, Πρόεδρος Εταιρείας Έρευνας και Προώ-
θησης της Επιστημονικής Αναστήλωσης των Μνη-
μείων

10.   Τουμπακάρη Ελένη, Δρ Πολ. Μηχ., Προϊστ. Τμ. Με-
λετών, Δ/νση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, 
ΥΠ.ΠΟ.Α

11.   Gianluca Silvestrini, Head of major hazards 
and environment division - EUR-OPA Executive 
Secretary

Ο Μόνιμος Εθνικός Εκπρόσωπος της Α.Μ.Σ. στο Συμ-
βούλιο της Ευρώπης είναι ο Γενικός Γραμματέας Πολι-
τικής Προστασίας και ο Αναπληρωτής Μόνιμος Εθνικός 
Εκπρόσωπος της Α.Μ.Σ. είναι ο Πρόεδρος του Ο.Α.Σ.Π. 
και του Ε.Κ.Π.Π.Σ. καθ. Ε. Λέκκας, με αναπληρώτρια την 
Ε. Πέλλη.

4.2 Οργάνωση – Λειτουργία
Το Κέντρο διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.), ενώ 
υποστηρίζεται από Επιστημονική Επιτροπή (Ε.Ε.) και 
υπαλλήλους του Ο.Α.Σ.Π.

H Διοικούσα Επιτροπή του Ε.Κ.Π.Π.Σ. αποτελείται από 
μέλη του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Π. Η παρούσα διοίκηση του 
Ε.Κ.Π.Π.Σ. ορίστηκε με βάσει την υπ’ αρ. 60/ 23-11-2018 
απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Π.

Με την υπ’ αρ. 61/ 23-11-2018 απόφαση του Δ.Σ. του 
Ο.Α.Σ.Π., ορίστηκε Δ/ντής του Ε.Κ.Π.Π.Σ. ο Νικήτας Πα-
παδόπουλος, Γεν. Δ/ντής του Ο.Α.Σ.Π., με αναπληρώτρια 
την Ευαγγελία Πέλλη, Προϊσταμένη Δ/νσης Αντισεισμι-
κού Σχεδιασμού.

4.2.1 Διοικούσα Επιτροπή

Τακτικά Μέλη
1.  Λέκκας Ευθύμιος, Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας 

Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο.Α.Σ.Π., 
ως Πρόεδρος

2.  Ψυχάρης Ιωάννης, Καθ. ΕΜΠ, Αντιπρόεδρος του 
Δ.Σ. Ο.Α.Σ.Π., ως Αντιπρόεδρος

3.  Ταστάνη Σουσάνα, Επικ. Καθ. Δ.Π.Θ., ως Γεν .Γραμ-
ματέας

4.  Χατζηδάκης Αριστόδημος, Πολιτικός Μηχανικός, 
Αναπληρωτής Πρόεδρος του Ο.Α.Σ.Π.

5.  Μπαρδάκης Βασίλειος, Εκπρόσωπος ΤΕΕ, Δρ. Πολι-
τικός Μηχανικός

6.  Κλεάνθη Μαρία, Πολ. Μηχ., Προισ. της Γεν. Δ/νσης 
Επιπτ. Φυσικών Καταστροφών, Δ.Α.Ε.Φ.Κ.

7.  Ψαθάς Γεώργιος, Δήμαρχος Διρφύων Μεσσαπίων, 
Πρόεδρος Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας, Εκ-
πρόσωπος ΚΕΔΕ

8. Ψυχογιός Παναγιώτης, Πολιτικός Μηχανικός

9.  Μάργαρης Βασίλης, εκπρόσωπος εργαζομένων, Δρ 
Σεισμολόγος, Δ/ντης Ερευνών Ο.Α.Σ.Π. Θεσσαλονί-
κης
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για την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, ως προς την 
αμεσότητα λήψης μέτρων προστασίας και διενέργειας 
περαιτέρω ελέγχων.

Για την υλοποίηση της δράσης αυτής το Ε.Κ.Π.Π.Σ. συ-
γκρότησε Ομάδα Μελέτης, με κύριο έργο τη σύνταξη στα 
Ελληνικά και Αγγλικά μεθόδων Προσεισμικού Ελέγχου 
για δύο κατηγορίες Μνημείων. Πρόεδρος της Ομάδας 
Μελέτης ορίστηκε ο καθηγητής του Ε.Μ.Π. κ. Ι. Ψυχά-
ρης και μέλη της εξειδικευμένοι μηχανικοί σε θέματα 
επεμβάσεων σε μνημεία, από το ΥΠ.ΠΟ.Α. και ελεύθεροι 
επαγγελματίες.

Το 2016, στο πλαίσιο της δράσης, η Ομάδα Μελέτης ανέ-
πτυξε μεθοδολογίες Προσεισμικού Ελέγχου για δύο 
Δομικούς Τύπους Μνημείων, για κτίσματα με δομική 
συμπεριφορά «κουτιού», το μονόχωρο ισόγειο κτίσμα με 
ξύλινη ή θολωτή στέγη (δομικός τύπος Α) και για μεμο-
νωμένα δομικά στοιχεία, ο ελεύθερα ιστάμενος κίονας 
(δομικός τύπος F).

Οι μεθοδολογίες Προσεισμικού Ελέγχου που αναπτύ-
χθηκαν αντιστοιχούν σε πρωτοβάθμιο έλεγχο και απο-
σκοπούν στην αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας των 
μνημείων έναντι σεισμού. Στο πλαίσιο της δράσης έγιναν 
πιλοτικές εφαρμογές σε 6 μνημεία. Οι εν λόγω μεθοδο-
λογίες, πρέπει να αναφερθεί ότι είναι πρωτότυπες (state-
of-the-art).

Η δράση συνεχίστηκε το 2017 και το 2018 με σκοπό την 
επαλήθευση και βαθμονόμηση των μεθόδων που ανα-
πτύχθηκαν το 2016.

Συγκεκριμένα το 2018 έγινε εκτενέστερη διερεύνηση 
της επιρροής ενός υποσυνόλου παραμέτρων στη σει-
σμική απόκριση α) Μονόχωρων Ισόγειων Κατασκευών, 
δομικού τύπου Α και β) ελεύθερα ιστάμενων κιόνων, 
δομικού τύπου F, που περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα 
Δελτία προσεισμικού Ελέγχου, χρησιμοποιώντας αριθ-
μητικές μεθόδους.

4.3 Δραστηριότητες του 
Ε.Κ.Π.Π.Σ. 2018

4.3.1 Γενικά 

Οι Διετείς Δράσεις, οι οποίες εκπονούνται από κοινού με 
άλλα Ευρωπαϊκά Κέντρα της Α.Μ.Σ. ομοειδούς ενδιαφέ-
ροντος, διακρίνονται σε:

1.  Δράσεις στις οποίες το Ε.Κ.Π.Π.Σ. είναι συντονιστής, 
άλλων Ευρωπαϊκών Κέντρων (Partners) που συμ-
μετέχουν στη δράση.

2.  Δράσεις στις οποίες το Ε.Κ.Π.Π.Σ. συμμετέχει σαν 
εταίρος υπό την αιγίδα ενός άλλου συντονιστικού 
Ευρωπαϊκού Κέντρου.

Από το 1987 έως σήμερα το Ε.Κ.Π.Π.Σ. έχει εξειδικευτεί 
στους τομείς:

•  Προστασία των Μνημείων (συνεργάζεται με τα 
Ευρωπαϊκά Κέντρα του Ravello στην Ιταλία, των 
Σκοπίων, της Πορτογαλίας και της Αρμενίας), 

•   Μείωση Τρωτότητας των Κατασκευών (συνερ-
γάζεται με τα Ευρωπαϊκά Κέντρα της Βουλγαρίας και 
της Ρουμανίας),

•   Προστασία ΑΜΕΑ (συνεργάζεται με τα Ευρωπαϊκά 
Κέντρα της Ρουμανίας και της Αρμενίας).

4.3.2  Δράσεις στα πλαίσια της Α.Μ.Σ.

Στο πλαίσιο των Δραστηριοτήτων του Ε.Κ.Π.Π.Σ. για τo 
2018 επιχορηγήθηκε από την Α.Μ.Σ. του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, η κάτωθι Δράση:

“Pre-Earthquake assessment of Monuments, Compa-
rison of Empirical and Analytical Methodologies”, 2018

Στόχος της δράσης είναι η δημιουργία ενός εργαλείου 
βαθμονόμησης μνημείων, για τις αρμόδιες υπηρεσίες, 

Λικνισμός και ολίσθηση των  
σπονδύλων ενός ανεξάρτητου κίονα –  
Εικόνα από αριθμητικές αναλύσεις  
με τον κώδικα 3DEC.  
(Πηγή: Παραδοτέο Ο.Μ. της δράσης 
Επαλήθευση των μεθοδολογιών 
προσεισμικού ελέγχου μνημείων, 2018)
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κού Σχεδιασμού του Ο.Α.Σ.Π. και Αναπλ. Δ/ντρια του 
Ε.Κ.Π.Π.Σ., ως συμμετέχουσα στην συγγραφική ομάδα 
του βιβλίου, παρουσίασε ομιλία με θέμα: «Πληροφορια-
κό Υλικό για την Εξάσκηση των Ατόμων με Aναπηρία σε 
περίπτωση Σεισμού».

Workshop με θέμα: «Geophysics and Seismology 
applied in Cultural Heritage protection»

Το Workshop διοργανώθηκε στα Χανιά στις 14-15 Δεκεμ-
βρίου 2017, από την UNESCO Chair / Solid Earth Physics 
& Geohazards Risk Reduction και το KEPPEDIH-CAM, 
στο πλαίσιο του προγράμματος: «Seismic response 
assessment of Minarets & important high rise historical 
and monumental structures in Crete (Greece)» (χρημα-
τοδότηση από: UNESCO Regional Bureau for Science 
and Culture in Europe και Japan Fund in Trust project 
«International Platform for reducing Earthquake 
Disasters»).

Στην Ημερίδα αυτή η Ε. Πέλλη , Προιστ. Δ/νσης Αντισει-
σμικού Σχεδιασμού του Ο.Α.Σ.Π. και Αναπλ. Δ/ντρια του 
Ε.Κ.Π.Π.Σ., παρουσίασε ομιλία με θέμα: «Rapid Visual 
Vulnerability Assessment of Historical City Center –The 
Case of Nafplio».

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Pelli E., Sofianos A., (2018): «Analytical calculation of the 
half space stress field around tunnels under seismic 
loading of SV waves», Tunnelling and Underground 
Space Technology 79, 150-174.

Πέλλη Ε. (2018), «Αναλυτικές Σχέσεις & Αριθμητικός 
Κώδικας για τον Υπολογισμό Τασικού Πεδίου πέριξ Ση-
ράγγων διαφόρων σχημάτων υπό Σεισμική Φόρτιση Κυ-
μάτων S», Διδακτορική Διατριβή, Επιβλέπων Καθ.: Α. Ι. 
Σοφιανός»

Για τον προσδιορισμό αντιπροσωπευτικών αριθμητικών 
προσομοιωμάτων, διερευνήθηκε η τυπολογία και η γεω-
μετρία των εξεταζόμενων Μνημείων. Με τον τρόπο αυτό 
προσδιορίστηκαν οι τυπικές διαστάσεις και τα τυπικά δο-
μικά τους χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν ελαστικές αναλύσεις 
χρονοϊστορίας, με χρήση προγραμμάτων πεπερασμέ-
νων στοιχείων για την κατηγορία Μνημείων τύπου Α και 
αντίστοιχα παραμετρικές αριθμητικές αναλύσεις με χρή-
ση κατάλληλων κωδίκων για την κατηγορία Μνημείων 
τύπου F και διερευνήθηκε η επιρροή συγκεκριμένων 
παραμέτρων στη συνολική εκτιμήτρια της φέρουσας 
αντοχής των Μνημείων. Από τη συγκριτική αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων των παραπάνω αναλύσεων προ-
έκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τη δομική 
συμπεριφορά των μνημείων των συγκεκριμένων κατα-
σκευαστικών κατηγοριών.

4.3.3 Άλλες Δραστηριότητες του Ε.Κ.Π.Π.Σ.

Ημερίδα με θέμα: «Σχέδια Εκκένωσης Κρίσιμων 
Υποδομών σε Περίπτωση Σεισμού ή Πυρκαγιάς 
για άτομα με Αναπηρία»

Η Ημερίδα διοργανώθηκε από την Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δασικών 
Πυρκαγιών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στις 31 
Οκτωβρίου 2017, με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλί-
ου με τίτλο: «Σχέδια Εκκένωσης Κρίσιμων Υποδομών σε 
Περίπτωση Σεισμού ή Πυρκαγιάς για άτομα με Αναπηρία», 
αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, της Ανοικτής Μερικής Συμφωνίας για τις 
φυσικές καταστροφές, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δασι-
κών Πυρκαγιών (E.C.F.F.) και του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Πρόληψης και Πρόγνωσης Σεισμών (E.C.P.F.E.). Στην 
Ημερίδα αυτή η Ε. Πέλλη , Προιστ. Δ/νσης Αντισεισμι-

Προσομοίωμα μονώροφου λιθόκτιστου 
κτίσματος τύπου Βασιλικής με 
τρισδιάστατα πεπερασμένα στοιχεία 
(Πηγή: Παραδοτέο Ο.Μ. της δράσης 
Επαλήθευση των μεθοδολογιών 
προσεισμικού ελέγχου μνημείων, 2018)






