ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Π.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Ο Ο.Α.Σ.Π. είναι ο αρμόδιος φορέας για το σχεδιασμό και την αποτελεσματική
εφαρμογή της αντισεισμικής πολιτικής της χώρας.

ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Ο Ο.Α.Σ.Π. παρέχει έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση
στην Πολιτεία για το σεισμικό κίνδυνο προκειμένου
να καταστεί δυνατός ο σχεδιασμός και η
αντιμετώπισή του. Για το λόγο αυτό ενισχύει:
• την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του
Εθνικού Δικτύου Σεισμογράφων και του Εθνικού
Δικτύου Επιταχυνσιογράφων
• τη σύνταξη – επικαιροποίηση του Χάρτη
Σεισμικής Επικινδυνότητας της Ελλάδας
• τη σύνταξη και την έκδοση φύλλων του Νεοτεκτονικού Χάρτη της χώρας
(κλ. 1:100000)

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Η αντισεισμική κατασκευή των κτιρίων και
των άλλων 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
σε ειδικές επιστημονικές επιτροπές,
την παρακολούθηση, προσαρμογή και
υποστήριξη των σύγχρονων ευρωπαϊκών κανονισμών
δόμησης, καθώς και την επεξεργασία ειδικών θεμάτων αντισεισμικής
τεχνολογίας.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ
Ο Ο.Α.Σ.Π. μετέχει στο σχεδιασμό των μέτρων ετοιμότητας της Πολιτείας ώστε να
διασφαλιστεί η άμεση κινητοποίηση, η επάρκεια των δυνάμεων και μέσων, ο
συντονισμός των εμπλεκομένων φορέων και η αποτελεσματικότητα και επιτυχία
των ενεργειών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης λόγω σεισμού.
Πιο συγκεκριμένα:
• μ
 ετέχει στη σύνταξη του αντίστοιχου Ειδικού
Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών από
Σεισμούς
• π
 αρέχει οδηγίες για τη σύνταξη των Ειδικών
Σχεδίων και των Mνημονίων Eνεργειών για
έκτακτη ανάγκη από σεισμό στις Περιφερειακές
και στις Τοπικές Αυτοδιοικήσεις
• δ
 ημιουργεί και εκδίδει Τεχνικά Εγχειρίδια σε
σχετικά θέματα
• ε νημερώνει τους εμπλεκόμενους φορείς με
συνεχείς επισκέψεις κλιμακίων του.

Η ενεργητική συμμετοχή του κοινωνικού
συνόλου αποτελεί προϋπόθεση στη μείωση του
σεισμικού κινδύνου και στην ελαχιστοποίηση
των καταστροφικών επιπτώσεων του σεισμού.
Για τον Ο.Α.Σ.Π. η ενημέρωση του πληθυσμού
αποτελεί βασική προτεραιότητα. Ο Οργανισμός
συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη και εμπέδωση
της αντισεισμικής συνείδησης και συμπεριφοράς
του πληθυσμού. Έτσι καθ' όλη τη διάρκεια του έτους:
• διοργανώνει σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών
• π
 ραγματοποιεί ενημερωτικές ομιλίες σε μαθητές,
στελέχη υπηρεσιών, ΑμεΑ, κ.ά.
• σ
 υμμετέχει σε επιμορφωτικά προγράμματα για
εθελοντές
• δ
 ημιουργεί και εκδίδει ενημερωτικό υλικό (φυλλάδια,
αφίσες, βιβλία, CD-ROM, δικτυακός τόπος)
• σ
 υμμετέχει σε ασκήσεις ετοιμότητας σε σχολικά κτίρια
και χώρους εργασίας.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

Η ενίσχυση της εφαρμοσμένης έρευνας στην Ελλάδα
στους τομείς που σχετίζονται με τον αντισεισμικό
σχεδιασμό και προστασία, αποτελεί βασικό άξονα της
πολιτικής του Ο.Α.Σ.Π. με στόχο την παραγωγή
σύγχρονης γνώσης και την αξιοποίησή της για τη μείωση
του σεισμικού κινδύνου. Στην κατεύθυνση αυτή:

Το επιστημονικό προσωπικό του Ο.Α.Σ.Π.
-γεωλόγοι, μηχανικοί- συμβάλλει στην αντιμετώπιση
των επιπτώσεων σεισμικών συμβάντων που
πλήττουν περιοχές της χώρας.

• π
 ροκηρύσσει προγράμματα ή μελέτες στους τομείς της αντισεισμικής
τεχνολογίας, της σεισμοτεκτονικής και της κοινωνικής αντισεισμικής άμυνας
• α
 ναθέτει εξειδικευμένες μελέτες ή ερευνητικά προγράμματα σε θέματα
σχετικά με την αντιμετώπιση συνεπειών σεισμών που έχουν πλήξει περιοχές
του ελληνικού χώρου
• σ
 υμμετέχει στην εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων που
χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση κ.λπ.

Πιο συγκεκριμένα:
• κ ινητοποιείται άμεσα και συνεργάζεται με τους
άλλους εμπλεκόμενους φορείς για την
αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης στην
πληγείσα περιοχή
• ε κδίδει και διανέμει έντυπα με οδηγίες για την
ασφαλή διαμονή των σεισμοπλήκτων
• σ
 υμμετέχει σε εθνικές αποστολές παροχής
βοήθειας στο εξωτερικό.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.)

ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Π.
www.oasp.gr
Μπορείτε μεταξύ άλλων να βρείτε:

Ο Οργανισμός, βάσει του ιδρυτικού του νόμου 1349/83, διοικείται από τον Πρόεδρο
και το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ασκεί κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης,
καθώς και το Γενικό Διευθυντή που είναι προϊστάμενος των τριών Διευθύνσεων.
Από το 2010 τακτικά μέλη του Δ.Σ. είναι οι:
•
•
•
•
•
•
•
•

Σ τυλιανίδης Κοσμάς, Καθηγητής του Α.Π.Θ., Πρόεδρος
Λέκκας Ευθύμιος, Καθηγητής του Ε.Κ.Π.Α., Αντιπρόεδρος
Κυρατζή Αναστασία, Καθηγήτρια του Α.Π.Θ.
Bιντζηλαίου Ελισάβετ, Καθηγήτρια του Ε.Μ.Π.
Γκανάς Αθανάσιος, Κύριος Ερευνητής του Γ.Ι. του Ε.Α.Α.
Δρίτσος Στέφανος, Καθηγητής του Παν. Πατρών
Αμπακούμκιν Βίκτωρ, εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε.
Μαραβέλιας Δημήτριος, εκπρόσωπος της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.

Αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. είναι οι:
•
•
•
•
•
•

 αραντώνη Τριανταφυλλιά, Λέκτορας του Παν. Πατρών
Κ
Μαλακάτας Νικόλαος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.YΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.
Μιλτιάδου Ανδρονίκη, Δρ Πολιτικός Μηχανικός του Υ.ΠΟ.
Ματαράγκα Μυρσίνη, Δρ Γεωλόγος
Βλάχος Ιωάννης, εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε.
Χανακούλας Αθανάσιος, εκπρόσωπος της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.

Γενικός Διευθυντής είναι ο Νικήτας Παπαδόπουλος, Πολ. Μηχανικός.
Οι Διευθύνσεις του Οργανισμού είναι: η Διεύθυνση Αντισεισμικού Σχεδιασμού,
η Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας και η Διεύθυνση Οικονομικού Διοικητικού.

• στοιχεία για τον Οργανισμό
• κανονισμούς, προδιαγραφές
• ενημερωτικό υλικό του Ο.Α.Σ.Π.
(βιβλία, τεχνικά εγχειρίδια, φυλλάδια, αφίσες)
• διαδραστικές ενότητες, ιστορίες και «παιχνίδια»
στην εκπαιδευτική ενότητα «Για Μικρούς και Μεγάλους».

Το έργο και οι δράσεις του

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Πρόγνωσης
των Σεισμών (E.K.Π.Π.Σ.)

Το Ε.Κ.Π.Π.Σ. λειτουργεί στο πλαίσιο της Ανοικτής Μερικής
Συμφωνίας (Α.Μ.Σ.) του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αντιμετώπιση Μεγάλων Κινδύνων και εντάσσεται στο δίκτυο των 27
εξειδικευμένων Ευρω-Μεσογειακών Κέντρων.
Συστάθηκε το 1987 και από τότε λειτουργεί με διοικητική και οικονομική
υποστήριξη από τον Ο.Α.Σ.Π.
Οι δραστηριότητες του Ε.Κ.Π.Π.Σ. έχουν διευρωπαϊκό 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 σεισμικής καταστροφής, διοργανώνει ενημερωτικές
εκδηλώσεις, εκδίδει ενημερωτικό υλικό και προωθεί συνεργασίες και
πολιτικές σε ζητήματα σχετικά με το αντικείμενο του, τόσο με τα Ευρωπαϊκά
Κέντρα της Ανοικτής Μερικής Συμφωνίας, όσο και με Διεθνείς Οργανισμούς.
Το Κέντρο διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή και υποστηρίζεται από
Επιστημονική Επιτροπή.
Δικτυακός Τόπος: www.ecpfe.gr, e-mail: ecpfe@oasp.gr

Το έργο του Ο.Α.Σ.Π. επικουρείται από Μόνιμες Επιστημονικές Επιτροπές και από
Ομάδες Εργασίας συμβουλευτικού χαρακτήρα που έχουν στελεχωθεί από αναγνωρισμένους επιστήμονες και ειδικούς.
Oργανισμός Aντισεισμικού
Σχεδιασμού & Προστασίας
Ξάνθου 32, 154 51 Ν. Ψυχικό
Τηλ.: +30 210 6728000 Fax: +30 210 6779561
www.oasp.gr

Επιμέλεια Εντύπου: Δρ Α. Κούρου

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) είναι Νομικό
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων. Από την ίδρυσή του το 1983 έως σήμερα, συνέβαλε και
συνεχίζει να συμβάλλει ουσιαστικά στη χάραξη της εθνικής αντισεισμικής πολιτικής
και κατά συνέπεια στη μείωση του σεισμικού κινδύνου.

