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Δελτίο Τύπου 

 

O Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας σχεδιάζει και εποπτεύει το πρόγραμμα 

«Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς χρήσης». Στόχος του προγράμματος 

είναι η καταγραφή των υφιστάμενων κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς χρήσης και μία πρώτη 

εκτίμηση της σεισμικής διακινδύνευσής τους προκειμένου να καθοριστούν οι προτεραιότητες σε 

εθνικό επίπεδο για περαιτέρω έλεγχο, με βάση τα στοιχεία που συλλέγονται και καταγράφονται στον 

ΟΑΣΠ. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται σε τρία στάδια και σε κάθε επίπεδο διοικητικής δομής της χώρας 

από τους φορείς που έχουν την ευθύνη της λειτουργίας και ασφάλειας των κτιρίων και 

εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΑΣΠ. 

Ολοκληρώθηκε από τον ΟΑΣΠ και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oasp.gr) η 1η 

Αναθεώρηση της Μεθοδολογίας του Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου για κτίρια Δημόσιας και 

Κοινωφελούς χρήσης με φέροντα οργανισμό από Οπλισμένο Σκυρόδεμα, η οποία εγκρίθηκε με την 

Αριθμ.ΥΠ422/03.06.2022 (Β΄ 3134/21.06.2022) Απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και 

Πολιτικής Προστασίας κ. Χρήστου Στυλιανίδη. Σημειώνεται ότι, ο Δευτεροβάθμιος Προσεισμικός 

έλεγχος είναι λεπτομερέστερος του Πρωτοβάθμιου ελέγχου (Ταχέως Οπτικού), αλλά ταχύτερος από 

τον Τριτοβάθμιο έλεγχο. 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς που διενεργούν Δευτεροβάθμιο Προσεισμικό έλεγχο σε κτίρια 

Δημόσιας και Κοινωφελούς χρήσης με φέροντα οργανισμό από Οπλισμένο Σκυρόδεμα, θα πρέπει να 

εφαρμόζουν υποχρεωτικά την εγκεκριμένη μεθοδολογία Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού ελέγχου, 

προκειμένου να εξασφαλίζεται επιστημονικά τεκμηριωμένη και ενιαία μεθοδολογία με στόχο την 

ιεραρχική βαθμονόμηση των κτιρίων αυτών για περαιτέρω Τριτοβάθμιο έλεγχο. Τονίζεται ότι, η 

διενέργεια Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού ελέγχου σε κτίρια Δημόσιας και Κοινωφελούς χρήσης με 

φέροντα οργανισμό από Οπλισμένο Σκυρόδεμα δεν αναστέλλει τις ευθύνες και υποχρεώσεις των 

αρμοδίων υπηρεσιών και φορέων για τη λήψη άμεσων και επειγόντων μέτρων προστασίας του 

http://www.oasp.gr/
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κοινού και των εργαζομένων σε κτίρια που κρίνονται επικίνδυνα σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία. 

Στην 1η Αναθεώρηση του Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου κτιρίων από ΟΣ (2022) ως 

σημαντικότερες παρεμβάσεις θα πρέπει να θεωρηθούν: 

• Η επικαιροποίηση και απλοποίηση της μεθοδολογίας. 

• Η διαδικασία κατάταξης κτιρίου σε «σεισμική κατηγορία Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού 

ελέγχου κτιρίου», σε αντιστοιχία με τις «σεισμικές κλάσεις κτιρίου» που προβλέπονται στην 3η 

Αναθεώρηση του ΚΑΝ.ΕΠΕ. (Β΄ 3197/22-6-2022). Πιο συγκεκριμένα, ως «σεισμική κατηγορία 

Δευτεροβαθμίου Προσεισμικού ελέγχου κτιρίου» ορίζεται ο μέγιστος στόχος αποτίμησης που 

μπορεί να εξασφαλίσει ένα κτίριο για στάθμη επιτελεστικότητας Β («Σημαντικές Βλάβες» κατά 

ΚΑΝ.ΕΠΕ.), εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία του Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού ελέγχου. Αξίζει 

εδώ να αναφερθεί ότι, η κατάταξη του κτιρίου σε «σεισμική κατηγορία Δευτεροβαθμίου 

Προσεισμικού ελέγχου κτιρίου» παρέχει τη δυνατότητα μιας πιο ορθολογικής ιεράρχησης των 

κτιρίων που πρέπει να εξεταστούν στην τρίτη φάση (δηλαδή, Τριτοβάθμιος Προσεισμικός 

έλεγχος βάσει πλήρους στατικής και αντισεισμικής μελέτης κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.). 
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