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εηζκηθόηεηα Διιάδαο 

 

1ε ζέζε ζηελ Δπξώπε  

 

6ε ζέζε Παγθνζκίσο 
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Μέγηζηεο παξαηεξεζείζεο 

εληάζεηο 

Γελ ππάξρεη  

αζεηζκηθή πεξηνρή 

 ζηελ Διιάδα 
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Τπάξρνπζεο Καηαζθεπέο 

κε 

Αληηζεηζκηθό 

1959

46%

Πξόζζεηα 

άξζξα 1985

13%

ΝΔΑΚ-ΔΑΚ

9%

ρσξίο 

Αληηζεηζκηθό

32%



Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας & Κοινωυελούς Χρήσης            

Πξνζεηζκηθόο έιεγρνο θηηξίσλ 

    Η εθηίκεζε ηεο ζεηζκηθήο αζθάιεηαο ελόο θηηξίνπ απνηειεί έλα 
πνιύ δύζθνιν εγρείξεκα. Υπάξρνπλ πνιινί παξάγνληεο πνπ 
επεξεάδνπλ ηελ ζεηζκηθή ζπκπεξηθνξά ηωλ θηηξίωλ:  

 
 Η ρξνληθή πεξίνδνο θαηαζθεπήο 
 
 Η κειέηε ηνπ θηηξίνπ 
  
 Η εθαξκνγή ηεο κειέηεο ζηελ θαηαζθεπή 

 
 Υιηθά θαηαζθεπήο 

 
 Τν αλακελόκελν κέγεζνο ηνπ ζεηζκηθνύ θηλδύλνπ 
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    Σηηο παξαπάλσ δπζθνιίεο θαη αβεβαηόηεηεο νθείιεηαη 

ην γεγνλόο όηη ζε θακία ρώξα ηνπ θόζκνπ  δελ 

πθίζηαηαη κέρξη ζήκεξα θαλνληζηηθό πιαίζην 

ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο πξνζεηζκηθνύ ειέγρνπ 

ηνπ ζπλόινπ ησλ θηηξίσλ. Αιιά θαη γηα ηα Γεκόζηα 

θηίξηα ν πξνζεηζκηθόο έιεγρνο έηπρε κέρξη ζήκεξα 

πνιύ πεξηνξηζκέλεο εθαξκνγήο δηεζλώο. Ζ κόλε 

επξείαο θιίκαθαο επηρείξεζε πξνζεηζκηθνύ ειέγρνπ 

Γεκνζίσλ θηηξίσλ είλαη απηή πνπ θαζηεξώζεθε ζηηο 

ΖΠΑ ην 1994. 

 

Πξνζεηζκηθόο έιεγρνο θηηξίσλ  
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Ηζηνξηθό Πξνζεηζκηθνύ Διέγρνπ 

Σν 1997 ην ηόηε ΤΠΔΥΧΓΔ αλέζεζε ζηνλ ΟΑΠ ηελ 

επεμεξγαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο Πξνζεηζκηθνύ Διέγρνπ ησλ 

θηηξίσλ δεκόζηαο θαη θνηλσθεινύο ρξήζεο 

 

Σν πξόγξακκα ηνπ Πξσηνβάζκηνπ Πξνζεηζκηθνύ Διέγρνπ 

ηέζεθε ζε εθαξκνγή ην Μάτν ηνπ 2001 

 

Πξνζεηζκηθόο Έιεγρνο: Γνκηθήο Σξσηόηεηαο 

    Με Γνκηθήο Σξσηόηεηαο 
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Σξσηόηεηα: Γνκηθή & Με Γνκηθή 

 

Ο θίλδπλνο πνπ εγθπκνλεί έλαο ζεηζκόο δελ πξνέξρεηαη 

κόλν από ηελ θαηάξξεπζε ηνπ θηηξίνπ (ΓΟΜΗΚΖ 

ΣΡΧΣΟΣΖΣΑ) αιιά θαη από ηηο βιάβεο πνπ ζα 

ππνζηνύλ ηα δηάθνξα αληηθείκελα θαη ν εμνπιηζκόο ηνπ 

κε πηζαλή ζπλέπεηα ηε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ (ΜΖ 

ΓΟΜΗΚΖ ΣΡΧΣΟΣΖΣΑ).  
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Γνκηθή Τξσηόηεηα 

Αλδξαβίδα (08/06/2008)  
Με Γνκηθή Τξσηόηεηα 

Αλδξαβίδα (08/06/2008)  
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    Είλαη πξνθαλέο όηη γηα λα ππάξμνπλ ζνβαξνί 

ηξαπκαηηζκνί δελ είλαη αλάγθε λα θαηαξξεύζεη 

έλαο νιόθιεξνο όξνθνο, αξθεί ε πηώζε κηαο 

ληνπιάπαο πνπ βξίζθεηαη πίζω από θάπνην 

γξαθείν, ε ζξαύζε κηαο ηδακαξίαο ή ε πηώζε 

ελόο θωηηζηηθνύ. 
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θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη κηα θαηαγξαθή θαη 

κηα πξώηε απνηίκεζε ηεο ζεηζκηθήο ηθαλόηεηαο ησλ 

θηηξίσλ πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηνύλ νη 

πξνηεξαηόηεηεο ζε εζληθό επίπεδν γηα ηνλ πεξαηηέξσ 

έιεγρν θαη ηε ιήςε κέηξσλ   

θνπόο ηνπ Πξνζεηζκηθνύ Διέγρνπ (Γνκηθήο 

Σξσηόηεηαο) 
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Πξνζεηζκηθόο Έιεγρνο (Γνκηθήο Σξσηόηεηαο) 

Ο έιεγρνο δηελεξγείηαη ζε επίπεδν Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο (ζύκθσλα κε ηνλ Καιιηθξάηε) από ηνπο θνξείο 

πνπ έρνπλ ηελ επζύλε ιεηηνπξγίαο θαη αζθάιεηαο ησλ 

θηηξίσλ  

Μέρξη ζήκεξα έρνπλ ζηαιεί από όιε ηελ Διιάδα ζηνλ 

ΟΑΠ 11.100 Γειηία Πξσηνβάζκηνπ Πξνζεηζκηθνύ 

Διέγρνπ (≈ 14%) 

Από ηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ έρνπλ ζηαιεί κέρξη 

ζήκεξα 1116 Γειηία Πξσηνβάζκηνπ Πξνζεηζκηθνύ 

ειέγρνπ 
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Πξνζεηζκηθόο Έιεγρνο (Γνκηθήο Σξσηόηεηαο) 

Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ 

Π.Δ. Αξγνιίδαο: 132 

Π.Δ. Αξθαδίαο: 7 

Π.Δ. Κνξηλζίαο: 236 

Π.Δ. Λαθσλίαο: 512 

Π.Δ. Μεζζελίαο: 229 
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Πξνζεηζκηθόο Έιεγρνο (Γνκηθήο Σξσηόηεηαο) 

 

 

Ο Πξνζεηζκηθόο έιεγρνο ησλ ζρνιηθώλ θηηξίσλ 

είλαη επζύλε ηνπ ΟΚ (άξζξν 2, παξ.22 ηνπ 

Ν.3027/28.06.2002) 

 

Διέγρζεθαλ 5.041 ρνιηθέο Μνλάδεο (6.424 

αλεμάξηεηα Κηίξηα) ηα νπνία θαηαζθεπάζηεθαλ 

πξηλ ην 1959 (ζηε δε Κεθαινληά, Εάθπλζν θαη 

Λεπθάδα ειέγρζεθαλ όια) 

 

Θα εμεηαζηνύλ 4.200 ζρνιηθέο Μνλάδεο (≈9.000 

αλεμάξηεηα θηίξηα) ηα νπνία θαηαζθεπάζηεθαλ ηελ 

πεξίνδν 1960-1985.  
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Σασύρ Οπηικόρ Έλεγσορ (ΣΟΕ)–Μακποζκοπικόρ (FEMA 154) 
Για μια ππώηη Αποηίμηζη ηηρ Φέποςζαρ ειζμικήρ Ικανόηηηαρ 

(Α,Β,Γ) 

ηάδηα Πξνζεηζκηθνύ Διέγρνπ (Γ.Σ.) 

ηάδην 1ν: Πξσηνβάζκηνο Πξνζεηζκηθόο Έιεγρνο 

ηάδην 2ν: Γεπηεξνβάζκηνο Πξνζεηζκηθόο Έιεγρνο  

ηάδην 3ν: Σξηηνβάζκηνο Πξνζεηζκηθόο Έιεγρνο  

Πποζεγγιζηική Αποηίμηζη ηηρ ζειζμικήρ ικανόηηηαρ βάζει 
απλοποιημένοςρ ςπολογιζμούρ και μη καηαζηποθικούρ ελέγσοςρ, 
για ανεπαπκή κηίπια βάζη ηος ΣΟΕ (Πξνηεξαηόηεηα: Α) 

Αναλςηική Αποηίμηζη ηηρ ζειζμικήρ ικανόηηηαρ για κηίπια με ηοπική 
ή γενική ζειζμική ανεπάπκεια από ηο 2ο  ηάδιο βάζει EC8 (μέπορ 
3) & ΚΑΝΕΠΕ 
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Πξνζεηζκηθόο Έιεγρνο (Γνκηθήο Σξσηόηεηαο) 

Σα δειηία πνπ ζηέιλνληαη ζηνλ ΟΑΠ, εηζάγνληαη ζε 

βάζε δεδνκέλσλ θαη βαζκνλνκνύληαη. Σα θηίξηα 

θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο πξνηεξαηόηεηαο 

πεξαηηέξσ ειέγρνπ: 

                                    Α,   Β,   Γ 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο βαζκνλόκεζεο πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ πξνηεξαηόηεηα γηα ηνλ Γεπηεξνβάζκην 

έιεγρν ζηέιλνληαη από ηνλ ΟΑΠ ζηηο αληίζηνηρεο 

Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο 
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Γηαδηθαζία Γηελέξγεηαο ΣΟΔ (Γ.Σ.)  

  Κηίξηα πνπ ζηεγάδνπλ:  

 

 Νοζοκομεία 

  σολεία  

  Δημόζιερ Τπηπεζίερ 

  Τπηπεζίερ Εξςπηπέηηζηρ Κοινού 

  Σηλεπικοινωνιακέρ Μονάδερ 

  Μονάδερ Παπαγωγήρ Ενέπγειαρ κηλ. 

 

    Κηίξηα πνπ ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ θηηξίσλ 
Κνηλσθεινύο Φξήζεο, ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΑ από ην 
ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο ζην νπνίν επξίζθνληαη.  
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Γειηίν Πξνζεηζκηθνύ Διέγρνπ (2ε έθδνζε) 

 Τν Γειηίν Πξνζεηζκηθνύ Διέγρνπ απνηειείηαη από έλα θύιιν  

πνπ ζπκπιεξώλεηαη ΚΑΗ ΣΗ ΓΤΟ ΟΦΔΗ. 

 Τα ζηνηρεία ηνπ Γειηίνπ θαηαλέκνληαη ζε 5 ΔΝΟΣΖΣΔ.  

 ηελ 1ε ΔΛΗΓΑ 

  Δλόηεηα Α: ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΚΣΙΡΙΟΤ 

  Δλόηεηα Β: ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

       ηοισεία Ελεγκηών Μησανικών 

 ηελ 2ε ΔΛΗΓΑ 

    Δλόηεηα Γ: ΕΙΜΟΛΟΓΙΚΑ & ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ  

                               ΣΗ ΠΕΡΙΟΥΗ 

    Δλόηεηα Γ: ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΠΟ ΚΣΙΡΙΟΤ  

     Δλόηεηα Δ: ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΡΩΣΟΣΗΣΑ (δει. δνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηηξίνπ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ζεηζκηθή 

ηθαλόηεηά ηνπ ) 



Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας & Κοινωυελούς Χρήσης            www.oasp.gr 

Γειηίν Πξνζεηζκηθνύ Διέγρνπ (2ε έθδνζε)  
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Γηαδηθαζία δηελέξγεηαο ΣΟΔ 

 
Γηα θάζε θηίξην πνπ ειέγρεηαη, ζπκπιεξώλεηαη ΔΝΑ Γειηίν 

Πξνζεηζκηθνύ Διέγρνπ Κηηξίσλ. 

Σεκαληηθόο παξάγνληαο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο 

ησλ ζηνηρείσλ είλαη ε εμεύξεζε θαη ρξήζε ηεο ΜΔΛΔΣΖ ΣΟΤ 

ΚΣΗΡΗΟΤ. 

 Αλ θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εληύπνπ νξηζκέλα 

ζηνηρεία δελ είλαη πιήξσο γλσζηά θαη βαζίδνληαη ζηελ 

εθηίκεζε ηνπ ειέγρνληνο ή ππάξρεη ειιηπήο εκπηζηνζύλε 

γηα ηα ζηνηρεία απηά, πξέπεη λα ππνδειώλεηαη κε έλαλ 

ΑΣΔΡΗΚΟ (*) δίπια ζην αληίζηνηρν θνπηάθη.  
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Γηαδηθαζία δηελέξγεηαο ΣΟΔ 

 Ο έιεγρνο ησλ θηηξίσλ γίλεηαη από δηκειείο επηηξνπέο 

κεραληθώλ, εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο ηνπιάρηζηνλ πξέπεη λα είλαη 

Γηπισκαηνύρνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο (απόθνηηνο 

Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο), ελώ ν δεύηεξνο κπνξεί λα είλαη 

Γηπισκαηνύρνο Μεραληθόο (απόθνηηνο Παλεπηζηεκηαθήο 

Δθπαίδεπζεο), θαηά πξνηίκεζε Αξρηηέθησλ ή Αγξνλόκνο–

Τνπνγξάθνο Μεραληθόο, ή Πηπρηνύρνο Τερλνινγηθήο 

Δθπαίδεπζεο, θαηεύζπλζεο Γνκηθώλ Έξγσλ ή Έξγσλ 

Υπνδνκήο.  

 

 Δπίζεο, νη δηκειείο επηηξνπέο κεραληθώλ κπνξνύλ λα 

απνηεινύληαη θαη από απόθνηηνπο κεραληθνύο Σηξαηησηηθώλ 

Σρνιώλ, νη νπνίεο σζηόζν επηηξέπεηαη λα δηελεξγνύλ έιεγρν 

κόλν ζε θηίξηα ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο κεηά από γξαπηή επώλπκε 

εληνιή ηεο αξκόδηαο ζηξαηησηηθήο αξρήο. 
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Γηαδηθαζία Γηελέξγεηαο ΤΟΔ 

   Οη κεραληθνί πνπ ειέγρνπλ ηα θηίξηα κε ηε 

δηαδηθαζία ηνπ ΤΟΔ θαη ζπκπιεξώλνπλ ηα 

αληίζηνηρα Γειηία Διέγρνπ ΓΔ ΦΔΡΟΤΝ 

ΔΤΘΤΝΖ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δεηνύκελσλ 

ζηνηρείσλ ηξσηόηεηαο ηνπ θηηξίνπ.  
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Γηαδηθαζία Γηελέξγεηαο ΤΟΔ 

   Δπηζεκαίλεηαη όηη ε δηαδηθαζία ηνπ ΤΟΔ ΓΔΝ 

ΑΝΑΣΔΛΛΔΗ ηηο επζύλεο θαη ππνρξεώζεηο 

ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ γηα ηε ιήςε άκεζσλ 

θαη επεηγόλησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ 

θνηλνύ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ από θηίξηα πνπ 

θξίλνληαη επηθίλδπλα ζύκθσλα κε ηελ 

ηζρύνπζα λνκνζεζία.  
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Πξνζεηζκηθόο Έιεγρνο (Γνκηθήο Σξσηόηεηαο) 

Ζ επηζηεκνληθή Δπηηξνπή ηνπ Πξνζεηζκηθνύ ειέγρνπ ηνπ 

ΟΑΠ, θαζόξηζε ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνδηαγξαθέο γηα 

ηε δηελέξγεηα ηνπ Γεπηεξνβάζκηνπ ειέγρνπ γηα ηα θηίξηα 

από Χ.. 
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Έιεγρνο Με Γνκηθήο Σξσηόηεηαο Κηηξίσλ 

Γεκόζηαο θαη Κνηλσθεινύο ρξήζεο  

Παξάιιεια κε ηνλ πξσηνβάζκην πξνζεηζκηθό έιεγρν 

(Γ.Σ.), ζα πξέπεη δηελεξγεζεί από ηνπο αξκόδηνπο θνξείο 

θαη έιεγρνο ηεο κε δνκηθήο ηξσηόηεηαο θηηξίσλ. 

 

Ζ κε δνκηθή ηξσηόηεηα αλαθέξεηαη ζε όια ηα ζηνηρεία ηνπ 

θηηξίνπ εθηόο από ηνλ θέξνληα νξγαληζκό ηνπ. 

 

Σα κε δνκηθά ζηνηρεία είλαη ρσξηζκέλα ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο: 

  Αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία (ςεπδνξνθέο, πόξηεο, παξάζπξα ...) 

 

  Πεξηερόκελν θηηξίνπ (έπηπια, βηβιηνζήθεο, ξάθηα, Ζ.Υ., θνπδίλεο..)  

 

  Δγθαηαζηάζεηο θηηξίνπ (πδξαπιηθέο, θπζηθνύ αεξίνπ...) 
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Με  Γνκηθή Τξσηόηεηα 

   Τα κε δνκηθά ζηνηρεία ζηα νπνία αλαθέξνληαη ηα 

δειηία απηνςίαο, είλαη αληηθείκελα ηα νπνία 

ζπλαληνύκε ζε ζπλήζνπο ρξήζεο Γεκόζηα θηίξηα 

όπσο ππεξεζίεο, ζρνιεία θιπ. Γηα ηα Γεκόζηα 

θηίξηα εηδηθώλ ρξήζεσλ όπσο λνζνθνκεία, κνπζεία 

πνπ πεξηέρνπλ πνιιέο εηδηθέο ζπζθεπέο θαη 

αληηθείκελα ηα νπνία δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα 

δειηία απηνςίαο πνπ πξνηείλνληαη, ζα πξέπεη λα 

ζπληαρζνύλ εηδηθά ζπκπιεξσκαηηθά δειηία απηνςίαο. 
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Με  Γνκηθή Τξσηόηεηα 

    Οη επηθηλδπλόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ από βιάβεο ηωλ 
κε δνκηθώλ ζηνηρείωλ ιόγω ζεηζκνύ δηαθξίλνληαη ζε 
ηξεηο θαηεγνξίεο: 

    Κίλδπλνο γηα ηελ αλζξώπηλε δωή (ΚΑ): 
Η πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκνύ από αληηθείκελα. 

    Απώιεηα αγαζώλ (ΑΑ): 
Πηζαλόηεηα απαίηεζεο επηζθεπήο ή αληηθαηάζηαζεο εμ' αηηίαο 
θαηαζηξνθήο ελόο αληηθεηκέλνπ. Άκεζν θόζηνο επηζθεπήο ή 

αληηθαηάζηαζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. 

    Δηαθνπή ιεηηνπξγίαο (ΔΛ): 
Πηζαλόηεηα κηα ζπζθεπή λα ηεζεί εθηόο ιεηηνπξγίαο ιόγω 
θαηαζηξνθήο ηεο. Σπλέπεηεο ηεο δηαθνπήο κηα παξνρήο ζηελ 
νκαιή ιεηηνπξγία ελόο θηηξίνπ. Δελ πεξηιακβάλνληαη ζε απηή 
ηελ θαηεγνξία νη δηαθνπέο πνπ νθείινληαη ζε γεληθόηεξεο 
βιάβεο ζηα δίθηπα ηεο πόιεο. 
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Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηξσηόηεηαο ησλ κε δνκηθώλ ζηνηρείσλ 

έρνπλ ζπληαρζεί δειηία απηνςίαο κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ 

νπνίσλ κπνξνύλ λα εληνπηζηνύλ ζε έλα θηίξην αλ ηα κε 

δνκηθά ζηνηρεία ηνπ εγθπκνλνύλ θηλδύλνπο γηα ηνπο 

ρξήζηεο ηνπ θηηξίνπ ή κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ 

νηθνλνκηθέο απώιεηεο κεηά από έλα ζεηζκό. 

 

Αθνύ επηζεκαλζνύλ νη επηθηλδπλόηεηεο κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ δηάθνξνη ηξόπνη γηα ηελ άξζε ηνπο 

(ζηήξημε, ζηεξέσζε θιπ). 

Έιεγρνο Με Γνκηθήο Σξσηόηεηαο Κηηξίσλ 

Γεκόζηαο θαη Κνηλσθεινύο ρξήζεο  
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Με  Γνκηθή Τξσηόηεηα 

 Π5 Καιώδηα ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ 

     Τα θαιώδηα ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ έρνπλ επαξθέο 

κήθνο γηα ηελ πεξίπησζε νξηδόληηαο κεηαηόπηζεο; 

Π6 Δπηηξαπέδηνο εμνπιηζκόο ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ  

     Οη νζόλεο είλαη θαιά ζηεξηγκέλεο πάλσ ζην γξαθείν; 

     Οη θεληξηθέο κνλάδεο θαη νη εθηππσηέο είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ην 

γξαθείν κε απηνθόιιεηνπο ζπλδέζκνπο ή βξίζθνληαη αξθεηά 

καθξηά από ηελ άθξε ηνπ γξαθείνπ έηζη ώζηε λα κελ κπνξνύλ 

λα αλαηξαπνύλ ζε πεξίπησζε ζεηζκνύ; 
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Με  Γνκηθή Τξσηόηεηα 

    ΑΡΧΕΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ  
    Π7 Βιβλιοθήκες και ράφια βιβλίων με ύψος πάνω από 1,5 μέτρα 
 
        Τα ξάθηα ζηεξίδνληαη θαηάιιεια ζηνλ ηνίρν ή ζην πάηωκα; 
        Υπάξρνπλ ειαζηηθέο ηαηλίεο έηζη ώζηε λα ζπγθξαηνύληαη ηα  βηβιία ; 
  
         Τα βαξηά θαη κεγάια βηβιία είλαη ηνπνζεηεκέλα ζηα ρακειόηεξα  

ξάθηα; 
         Τα κεγάιεο αμίαο βηβιία είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε ηδηαίηεξεο ζέζεηο έηζη 

ώζηε λα κελ κπνξνύλ λα πέζνπλ εύθνια θαη λα πξνζηαηεύνληαη από 
ηπρόλ δηαξξνή λεξνύ; 
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Τν θόζηνο ησλ παξεκβάζεσλ πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηελ άξζε 

επηθηλδπλνηήησλ είλαη ζπλήζσο πνιύ 

κηθξό, ελώ ην θόζηνο αληηθαηάζηαζεο 

ησλ αληηθεηκέλσλ  πνπ θαηαζηξέθνληαη 

κεηά από έλα ζεηζκό είλαη πνιύ 

κεγαιύηεξν.  

Παξάιιεια κε ηηο θαηάιιειεο 

παξεκβάζεηο κεηώλεηαη ε πηζαλόηεηα λα 

πξνθιεζνύλ ηξαπκαηηζκνί. 
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Με  Γνκηθή Τξσηόηεηα 

Βαζκνλόκεζε ηξσηόηεηαο κε Γνκηθώλ ζηνηρείσλ 

 

Λακβάλεηαη ππόςε κόλν ε ζεηζκηθόηεηα ηεο πεξηνρήο 

 

Γίλεηαη ε παξαδνρή όηη ππάξρνπλ ηξία επίπεδα 
αλακελόκελεο ζεηζκηθήο επηηάρπλζεο: 

 

 Φακειή  (Εώλε Η) 

 Μεζαία  (Εώλε ΗΗ) 

 Υςειή   (Εώλε ΗΗΗ θαη ΗV) 
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Βαζκνλόκεζε επηθηλδπλόηεηαο κε Γνκηθώλ ζηνηρείσλ  

 ΚΑ = Κίλδπλνο γηα ηελ αλζξώπηλε δσή 

 ΑΑ = Απώιεηα Αγαζώλ 

 ΓΛ = Γηαθνπή ιεηηνπξγίαο 

ΑΣΠ = Απαίηεζε Σερληθνύ Πξνζσπηθνύ 
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αο Δπραξηζηώ… 

 

Οξγαληζκόο Αληηζεηζκηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Πξνζηαζίαο 

Ξάλζνπ 32, Ν. Φπρηθό, T.K. 154 51 - Αζήλα 

Σει: 210 6728000 

e-mail: info@oasp.gr 

www.oasp.gr 


