
 
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Αθήνα         29-06-2012 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ 

                    Αριθ. Πρωτ.  2239/09-11-11         

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

«Ο.Α.Σ.Π.» 

  

Τμήμα: Αντισεισμικής Τεχνολογίας 
Πληροφορίες:  Μ. Φωτοπούλου  

 

 
 

       ΠΡΟΣ:
 
 
 
 
       
         
 

Αλέξανδος Ζαχαρόπουλος 
orfilos@aol.com 

 
Θέμα: Απάντηση στο με αρ. πρωτ. ΟΑΣΠ 2239/09-11-11 έγγραφο σας. 

 

Για το έγγραφο με αρ. Πρωτ ΟΑΣΠ 2239/09-11-11 , η «Αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή 

Υποστήριξης Αντισεισμικού Κανονισμού» στην 21η συνεδρίασή της, στις 25-05-2012, 

απάντησε τα εξής: 

Απαντώντας στο ερώτημα σας, με αρ. πρωτ ΟΑΣΠ 2239/9-11-11, σας γνωστοποιούμε ότι:  

Η κατάρτιση του χάρτη Σεισμικής Επικινδυνότητας της Ελλάδας,  Σχήμα 2.2 του ΕΑΚ έχει 

προκύψει λαμβάνοντας υπόψη όλα τα σημαντικά σεισμικά γεγονότα που μπορούν να τον 

επηρεάσουν συμπεριλαμβανομένων και αυτών της τελευταίας δεκαετίας. Η κατάρτιση του 

έγινε από το σύνολο των ειδικών της χώρας, και συνεπώς δεν απαιτείται αναθεώρηση.  

Αναφορικά δε με τα  Φάσματα σχεδιασμού, αυτά στοχεύουν σε ανελαστικό σχεδιασμό 

μέσω του δείκτη συμπεριφοράς q.   

Εσωτερική Διανομή                                                                          Ο Διευθυντής του ΟΑΣΠ    
Φ.Δ., Χ.Α., Δ1/γ, Δ1, Φ.Ε.                                                                Νικήτας  Παπαδόπουλος 
Αρχείο ΕΑΚ       
                                                  

                                                     

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Αθήνα        29 -06-2012 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ 

                    Αριθ. Πρωτ.  562/12-03-12         

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

«Ο.Α.Σ.Π.» 

  

Τμήμα: Αντισεισμικής Τεχνολογίας 
Πληροφορίες:  Μ. Φωτοπούλου  

 

 
 

       ΠΡΟΣ:
 
 
 
 
       
         
 

Ιωάννα Ρήγα 
ioriga@gmail.com 

 
 

Θέμα: Απάντηση στο με αρ. πρωτ. ΟΑΣΠ 562/12-03-12 έγγραφο σας. 

 
Για το έγγραφο με αρ. Πρωτ ΟΑΣΠ 562/12-03-12, η «Αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή 

Υποστήριξης Αντισεισμικού Κανονισμού» στην 21η συνεδρίασή της, στις 25-05-2012, 

απάντησε τα εξής: 

Απαντώντας στο ερώτημα σας, με αρ. πρωτ ΟΑΣΠ 562/12-03-12, σας γνωστοποιούμε ότι:  

Κατά την κρίση της επιτροπής στα πολιτιστικά κέντρα δεν υπάρχει συγκέντρωση πολλών 

ανθρώπων κατά μεγάλο μέρος του εικοσιτετραώρου και εν γένει για μεγάλα χρονικά 

διαστήματα και επομένως μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκουν στην κατηγορία Σ2 από 

πλευράς σπουδαιότητας. 

 

Εσωτερική Διανομή                                                                         Ο Διευθυντής του ΟΑΣΠ    
Φ.Δ., Χ.Α., Δ1/γ, Δ1, Φ.Ε.                                                                Νικήτας  Παπαδόπουλος 
Αρχείο ΕΑΚ       

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Αθήνα        30 -11-2011 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ 

                    Αριθ. Πρωτ.  1751/14-9-11              

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

«Ο.Α.Σ.Π.» 

  

Τμήμα: Αντισεισμικής Τεχνολογίας 
Πληροφορίες:  Μ. Φωτοπούλου  

 

 
 

       ΠΡΟΣ:
 
 
 
 
       
         
 

ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΘΗΡΑΣ 
Φηρά Θήρας 
Τ.Κ.: 84700 

 
 

Θέμα: Απάντηση στο με αρ. πρωτ. ΟΑΣΠ 1751/14-9-11 έγγραφο σας. 

 
Για το έγγραφο με αρ. Πρωτ ΟΑΣΠ 1751/14-9-11, η «Αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή 

Υποστήριξης Αντισεισμικού Κανονισμού» στην 19η συνεδρίασή της, στις 24-10-2011, 

απάντησε τα εξής: 

 

Απαντώντας στο ερώτημα σας, με αρ. πρωτ ΟΑΣΠ 1751/14-9-11, σας γνωστοποιούμε ότι: 

Εφόσον όπως αντιλαμβανόμαστε από την περιγραφή, έχει εφαρμοστεί η εγκύκλιος 3 του 

96 του ΥΠΕΧΩΔΕ,  μπορεί να γίνει αλλαγή χρήσης. 

 

 
 
Εσωτερική Διανομή                                                                          Ο Διευθυντής του ΟΑΣΠ    
Φ.Δ., Χ.Α., Δ1/γ, Δ1, Φ.Ε.                                                                Νικήτας  Παπαδόπουλος 
Αρχείο ΕΑΚ       
 
                                                       A 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Αθήνα        30 -11-2011 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ 

                    Αριθ. Πρωτ.  1491/19-7-11              

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

«Ο.Α.Σ.Π.» 

  

Τμήμα: Αντισεισμικής Τεχνολογίας 
Πληροφορίες:  Μ. Φωτοπούλου  

 

 
 

       ΠΡΟΣ:
 
 
 
 
       
         
 

STATON Ο. Ε. 
Ανδρονόπουλο Παναγιώτη 
Email:staton@otenet.gr 
 
 
 

 

 
Θέμα: Απάντηση στο με αρ. πρωτ. ΟΑΣΠ 1491/19-7-11 έγγραφο σας. 

 
Για το έγγραφο με αρ. Πρωτ ΟΑΣΠ 1491/19-7-11, η «Αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή 

Υποστήριξης Αντισεισμικού Κανονισμού»  στην 19η συνεδρίασή της, στις 24-10-2011, 

απάντησε τα εξής: 

Απαντώντας στο ερώτημα σας, με αρ. πρωτ ΟΑΣΠ  1491/19-7-11, σας γνωστοποιούμε ότι:  

Σε περιπτώσεις αλλαγής χρήσης τμήματος υφισταμένου κτιρίου για  χρήση με υψηλότερο 

συντελεστή σπουδαιότητας,  ανεξαρτήτως του ποσοστού του επί του συνόλου του κτιρίου, 

ο επανέλεγχος γίνεται με το δυσμενέστερο συντελεστή σπουδαιότητας, ενώ επιτρέπεται ο 

έλεγχος της αντοχής των φερόντων στοιχείων να γίνεται – για τους συνδυασμούς δράσεων 

με σεισμό – με μειωμένους τους συντελεστές ασφαλείας των υλικών κατά 10%. Η μείωση 

αυτή δεν επιτρέπεται εάν το ποσοστό επιφανείας για το οποίο γίνεται αλλαγή χρήσης  

υπερβαίνει το 50 % του συνόλου.  

Εσωτερική Διανομή                                                                         Ο Διευθυντής του ΟΑΣΠ    
Φ.Δ., Χ.Α., Δ1/γ, Δ1, Φ.Ε.                                                                Νικήτας  Παπαδόπουλος 
Αρχείο ΕΑΚ 
                                                     
 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Αθήνα         5-04-2011 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ 

                    Αριθ. Πρωτ.  71  
                                                                 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

«Ο.Α.Σ.Π.» 

  

Τμήμα: Αντισεισμικής Τεχνολογίας 
Πληροφορίες:  Μ. Φωτοπούλου  

 

 
 

       ΠΡΟΣ:
 
 
 
 
 

Εμμανουήλ Σούνδια 
Δρ. Πολιτικό Μηχανικό  
MARNET A.T.E. 
Βεντήρη 7, Αθήνα 
Τ.Κ.: 11528 
Τηλ: 210-7222160 

 
Θέμα: Απάντηση στο με αρ. πρωτ. ΟΑΣΠ  71/19-1-11  έγγραφό σας. 

 
Για το έγγραφο με αρ. Πρωτ ΟΑΣΠ  71/19-1-11  του κ. Εμμανουήλ Σούνδια, η 

Υποεπιτροπή στην 17η συνεδρίασή της, στις 11-3-2011, απάντησε τα εξής: 

 

 Απαντώντας στο ερώτημα σας, με αρ. πρωτ ΟΑΣΠ 71/19-01-11, σας γνωστοποιούμε ότι:  

Υπερισχύει  ο πίνακας.  

 

Εσωτερική Διανομή                                                                          Ο Διευθυντής του ΟΑΣΠ    
Φ.Δ., Χ.Α., Δ1/γ, Δ1, Φ.Ε.                                                                Νικήτας  Παπαδόπουλος 
Αρχείο ΕΑΚ       
 
 
 
                                                                              

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Αθήνα        16 -12-2010 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ 

                    Αριθ. Πρωτ. 1450/09   
                                                                 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

«Ο.Α.Σ.Π.» 

  

Τμήμα: Αντισεισμικής Τεχνολογίας 
Πληροφορίες:  Μ. Φωτοπούλου  

 

 
 

       ΠΡΟΣ:
 
 
 
 
 

Μιχάλη Καλαφατά 
Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό ΕΜΠ 
Δ/ντης Δ3 ΗΛΠΑΠ ΑΕ 
Τηλ. : 6972626016-2102514678 

 
Θέμα: Απάντηση στο με αρ. πρωτ. ΟΑΣΠ  1450/4-11-09 έγγραφό σας 

 

 
Για το έγγραφο με αρ. Πρωτ ΟΑΣΠ 1450/4-11-09 του κ. Μιχάλη Γ. Καλαφατά. 

Η Υποεπιτροπή απάντησε τα εξής: 

Απαντώντας στο ερώτημα σας, με αρ. πρωτ ΟΑΣΠ 1450/4-11-09, σας γνωστοποιούμε ότι 

τα αστυνομικά κτίρια εντάσσονται στην κατηγορία Σ3 ως γραφεία Δημοσίων Υπηρεσιών.  
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή                                                                          Ο Διευθυντής του ΟΑΣΠ    
Φ.Δ., Χ.Α., Δ1/γ, Δ1, Φ.Ε.                                                                 
Αρχείο ΕΑΚ                                                                                      Νικήτας  Παπαδόπουλος           

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Ξάνθου 32 15451, Ν. Ψυχικό  Τηλ. 6728000, 6725233  Fax 6779561, e-Mail info@oasp.gr 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Αθήνα,         16-12-2010 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 

                    Αριθ. Πρωτ.  243 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

«Ο.Α.Σ.Π.» 

  

Τμήμα: Αντισεισμικής Τεχνολογίας 
Πληροφορίες:  Δ. Παναγιώτοπουλου 
                        Μ. Φωτοπούλου  

 

 
 

       ΠΡΟΣ:
 
 
 
 
    
 
       
 
ΚΟΙΝ: 

Υπουργείο Περιβάλλοντος 
Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής 
Διεύθυνση Ο.Κ.Κ. 
Τμήματα Α’& Γ’ 
Μεσογείων και Τρικάλων 36 
11526 Αθήνα 
Τηλ. 210-6910439 
Fax: 210-6918088 
Πληροφορίες : Ε. Τσαρτίνογλου 
 
1.Νομαρχία Αθηνών 
Δ/νση Πολεοδομίας Βορείου Τομέα 
Γούναρη 60, Αγ. Παρασκευή 
Τ.Κ.: 11543 
 
2. Τζινιέρη Αναστάσιο 
Ηρώων Πολυτεχνείου 67, Μελίσσια 
 

Θέμα: Απάντηση στο με αρ. πρωτ  243/17-02-10  έγγραφό σας. 

Για το έγγραφο με αρ. Πρωτ ΟΑΣΠ 243/17-02-10 της ΔΟΚΚ  Τμήματα Α΄ & Γ’.  

Η Υποεπιτροπή απάντησε τα εξής: 

Απαντώντας στο ερώτημα σας, με αρ. πρωτ ΟΑΣΠ 243/17-02-10  , σας γνωστοποιούμε ότι 

η χρήση χώρου κτιρίου ως σχολής οδηγών δεν απαιτεί κατηγορία Σ3 και μπορεί να 

λειτουργήσει σε κτίριο κατηγορίας Σ2.  

 

Εσωτερική Διανομή                                                                        Ο Διευθυντής του ΟΑΣΠ    

Φ.Δ., Χ.Α., Δ1/γ, Δ1, Φ.Ε  Αρχείο ΕΑΚ                                                                                                     

 
                                                                                           
                                                                                                       Νικήτας  Παπαδόπουλος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Αθήνα         2-9-2009 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 

                    Αριθ. Πρωτ.  384 /5-3-09 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

«Ο.Α.Σ.Π.» 

  

Τμήμα: Αντισεισμικής Τεχνολογίας 
Πληροφορίες: Δ. Παναγιωτοπούλου  
                       Μ. Φωτοπούλου  

 

 
 

       ΠΡΟΣ:
 
 
 
 
 

Χ. Μαραβέα & Συνεργάτες Ε.Ε. 
Σύμβουλοι Μηχανικοί & Αρχιτέκτονες 
Μετσόβου 11, Αθήνα 106 82 
Τηλ.: 2108223402, 2108842905 
Φαξ: 2108822685 
 

 
Θέμα: Απάντηση στο με αρ. πρωτ. ΟΑΣΠ  384/5-3-09  έγγραφό σας 

 

Απαντώντας στο  παραπάνω έγγραφο, σας γνωρίζουμε ότι η «Μόνιμη Επιστημονική 

Επιτροπή Υποστήριξης Αντισεισμικού Κανονισμού» εξέτασε το ερώτημα και έδωσε την 

εξής απάντηση:  

 

α)Το κτίριο όπου στεγάζεται μονάδα αιμοκάθαρσης κατατάσσεται στη κατηγορία  Σ2. 

β)Η ενίσχυση υποστυλωμάτων σε συγκεκριμένους ορόφους χωρίς να συνεχίζεται η 

ενίσχυση στους πιο κάτω ορόφους είναι αποδεκτή, εφόσον τεκμηριώνεται από τη σχετική 

μελέτη. 

γ) Αν το κτίριο ελεγχθεί με τις διατάξεις του ’85, δεν τίθεται θέμα συντελεστή q. Σε 

περίπτωση που ο έλεγχος του υφιστάμενου κτιρίου γίνεται με ΕΑΚ-2000, η ελάχιστη τιμή 

του q είναι 1.5, ενώ διαφορετική τιμή εξαρτάται από το είδος των ενισχύσεων όπως μπορεί  

να προσδιοριστεί με ανελαστικές μεθόδους. 

 
Εσωτερική Διανομή                                                                          Ο Διευθυντής του ΟΑΣΠ    
Φ.Δ., Χ.Α., Δ1/γ, Δ1, Φ.Ε.                                                                 
Αρχείο ΕΑΚ                                                                                      Νικήτας  Παπαδόπουλος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Αθήνα        9 -3-2009 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 

                    Αριθ. Πρωτ.  130 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

«Ο.Α.Σ.Π.» 

  

Τμήμα: Αντισεισμικής Τεχνολογίας 
Πληροφορίες: Δ. Παναγιωτοπούλου  
                       Μ. Φωτοπούλου  

 

 
 

       ΠΡΟΣ:
 
 
 
 
 

ΠΑΥΛΟ ΤΣΟΜΙΔΗ 
ΜΑΡΜΑΡΑ 10 Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 
Τ.Κ. 14342 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ. 2102589150 

 
Θέμα: Απάντηση στο με αρ. πρωτ. ΟΑΣΠ   130 έγγραφό σας 

 

Απαντώντας στο  παραπάνω έγγραφο, σας γνωρίζουμε ότι η «Μόνιμη Επιστημονική 

Επιτροπή Υποστήριξης Αντισεισμικού Κανονισμού» εξέτασε το ερώτημα και έδωσε την 

εξής απάντηση:  

Τα αστυνομικά τμήματα ανήκουν στη κατηγορία των γραφείων Δημοσίων Υπηρεσιών τα 

οποία έχουν δείκτη σπουδαιότητας Σ3.   

 

Εσωτερική Διανομή                                                                          Ο Διευθυντής του ΟΑΣΠ    
Φ.Δ., Χ.Α., Δ1/γ, Δ1, Φ.Ε.                                                                 
Αρχείο ΕΑΚ                                                   
 
 
 
 
                                                                                                         Νικήτας  Παπαδόπουλος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Αθήνα,         7-7-2008 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 

                    Αριθ. Πρωτ. 225 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

«Ο.Α.Σ.Π.» 

  

Τμήμα: Αντισεισμικής Τεχνολογίας 
Πληροφορίες:  Μ. Φωτοπούλου  

 

 
 

       ΠΡΟΣ:
 
 
 
 
    
 
       

κ. Αγγέλου Δημήτρη 
 akstat@tee.gr 

 
Θέμα: Απάντηση στο με αρ. πρωτ. ΟΑΣΠ 225/7-2-08 έγγραφό σας. 

 

Απαντώντας στο  παραπάνω έγγραφο, σας γνωρίζουμε ότι η «Μόνιμη Επιστημονική 

Επιτροπή Υποστήριξης Αντισεισμικού Κανονισμού» εξέτασε το ερώτημα και έδωσε την 

εξής απάντηση:  

   

Σχετικά με την κατηγορία σπουδαιότητας σε περίπτωση αλλαγής χρήσης τμήματος κτιρίου 

η υποεπιτροπή συμφώνησε κατ’ αρχήν ότι : 

 
Σχόλια επί του Συντελεστή Σπουδαιότητας 

 
 
Έχοντας υπόψη: 

- Τον ΕΑΚ 2000 (παρ. 2.3.4 με τα αντίστοιχα σχόλια και τον Πίνακα 2.3) 

- Τον Κτιριοδομικό Κανονισμό (άρθρο 3,4) 

- Τον Ευρωκώδικα 1 (Πίνακας 6.1 – Κατηγορίες χρήσεις κτιρίων)  

- Διάφορα απαντητικά έγγραφα του ΟΑΣΠ και της ΔΟΚΚ 

και με αφορμή αρκετά ερωτήματα πολεοδομικών υπηρεσιών και πολιτών σχετικά με τον 

υπολογισμό κτιρίων με χρήσεις που αντιστοιχούν σε διαφορετικούς συντελεστές 
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σπουδαιότητας, αλλά και προκειμένου να διευκρινιστούν ορισμένα σημεία σχετικά με το 

συντελεστή σπουδαιότητας των κτιρίων, επισημαίνουμε τα παρακάτω:    

 

1. Η έννοια της δεσπόζουσας χρήσης σύμφωνα με το πνεύμα του Αντισεισμικού 

Κανονισμού αφορά τη δυσμενέστερη από την άποψη του συντελεστή 

σπουδαιότητας χρήση και όχι τη μέγιστη σε τετραγωνικά χρήση του κτιρίου. 

2. Ο Πίνακας 2.3 του ΕΑΚ 2000 συμπληρώνεται όπως παρακάτω, 

συμπεριλαμβάνοντας περισσότερες περιπτώσεις κτιρίων, καλύπτοντας σχεδόν το 

σύνολο των συνηθέστερων χρήσεων που αναφέρονται στον Κτιριοδομικό 

Κανονισμό. Επισημαίνεται ότι το πνεύμα των δύο Κανονισμών – Αντισεισμικού και 

Κτιριοδομικού – είναι εντελώς διαφορετικό και τυχόν κοινές έννοιες, όπως για 

παράδειγμα η έννοια του όρου «συνάθροιση κοινού», δεν ταυτίζονται.  

Πίνακας 2.3: Συντελεστές Σπουδαιότητας 

Κατηγορία Σπουδαιότητας 1γ  

Σ1 Κτίρια μικρής σπουδαιότητας ως προς την ασφάλεια του 
κοινού, όπως αγροτικά οικήματα και αγροτικές αποθήκες, 
υπόστεγα, στάβλοι, βουστάσια, χοιροστάσια, ορνιθοτροφεία, 
κλπ.   

0.85 

Σ2 Συνήθη κτίρια, όπως κατοικίες και γραφεία, βιομηχανικά - 
βιοτεχνικά κτίρια, ξενοδοχεία, ξενώνες, οικοτροφεία, χώροι 
εκθέσεων, χώροι εστιάσεως και ψυχαγωγίας 
(ζαχαροπλαστεία, καφενεία, μπόουλινγκ, μπιλιάρδου, 
ηλεκτρονικών παιχνιδιών, εστιατόρια, μπαρ, κλπ), τράπεζες, 
ιατρεία, αγορές, υπεραγορές, εμπορικά κέντρα, καταστήματα, 
φαρμακεία, κουρεία, κομμωτήρια, ινστιτούτα γυμναστικής, 
βιβλιοθήκες, εργοστάσια, συνεργεία συντήρησης και 
επισκευής αυτοκινήτων, βαφεία, ξυλουργεία, εργαστήρια 
ερευνών, παρασκευαστήρια τροφίμων, καθαριστήρια, κέντρα 
μηχανογράφησης, αποθήκες, κτίρια στάθμευσης 
αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων, ανεμογεννήτριες, 
κλπ 

1.00 

Σ3  

Κτίρια τα οποία στεγάζουν εγκαταστάσεις πολύ μεγάλης 
οικονομικής σημασίας, καθώς και κτίρια δημόσιων 
συναθροίσεων και γενικώς κτίρια στα οποία ευρίσκονται 
πολλοί άνθρωποι κατά μεγάλο μέρος του 24ώρου, όπως 
αίθουσες αεροδρομίων, χώροι συνεδρίων, κτίρια που 
στεγάζουν υπολογιστικά κέντρα, ειδικές βιομηχανίες, 
εκπαιδευτικά κτίρια, αίθουσες διδασκαλίας, χώροι συναυλιών, 
αίθουσες δικαστηρίων, ναοί, χώροι αθλητικών 
συγκεντρώσεων, θέατρα, κινηματογράφοι, κέντρα 
διασκέδασης, αίθουσες αναμονής επιβατών, φροντιστήρια, 

1.15 
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νηπιαγωγεία, ψυχιατρεία, ιδρύματα ατόμων με ειδικές 
ανάγκες, ιδρύματα χρονίως πασχόντων, οίκοι ευγηρίας, 
βρεφοκομεία, βρεφικοί σταθμοί, παιδικοί σταθμοί, 
παιδότοποι, γραφεία δημόσιων υπηρεσιών, γραφεία τοπικής 
αυτοδιοίκησης, αναμορφωτήρια, φυλακές, αποθήκες 
εγκαταστάσεων καθαρισμού νερού και αποβλήτων, κλπ. 

Σ4 

Κτίρια των οποίων η λειτουργία, τόσο κατά την διάρκεια 
του σεισμού, όσο και μετά τους σεισμούς, είναι ζωτικής 
σημασίας, όπως κτίρια τηλεπικοινωνίας, παραγωγής 
ενέργειας, νοσοκομεία, κλινικές, αγροτικά ιατρεία, 
υγειονομικοί σταθμοί, κέντρα υγείας, διυλιστήρια, σταθμοί 
παραγωγής ενέργειας, πυροσβεστικοί σταθμοί, κτίρια 
δημόσιων επιτελικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση 
έκτακτων αναγκών από σεισμό. 
Κτίρια που στεγάζουν έργα μοναδικής καλλιτεχνικής 
αξίας, όπως μουσεία, αποθήκες μουσείων, κλπ.  

1.30 

 

3. Σε περιπτώσεις που αφορούν σε αλλαγή χρήσης τμήματος υφισταμένου κτιρίου – 

ανεξαρτήτως του ποσοστού του επί του συνόλου του κτιρίου – σε χρήση με 

υψηλότερο συντελεστή σπουδαιότητας, ο επανέλεγχος θα γίνεται με το 

δυσμενέστερο συντελεστή σπουδαιότητας, αλλά επιτρέπεται ο έλεγχος της αντοχής 

των φερόντων στοιχείων να γίνεται – για τους συνδυασμούς δράσεων με σεισμό – 

με μειωμένους τους συντελεστές ασφαλείας των υλικών κατά 10%. 

 

                                                      

 

Εσωτερική Διανομή                                                                          Ο Διευθυντής του ΟΑΣΠ    

Φ.Δ., Χ.Α., Δ1/γ, Δ1, Φ.Ε.                                                                Νικήτας  Παπαδόπουλος 

Αρχείο ΕΑΚ                                                                                 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Αθήνα,        7 -7-2008 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 

                    Αριθ. Πρωτ. 167/6-2-07 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

«Ο.Α.Σ.Π.» 

  

Τμήμα: Αντισεισμικής Τεχνολογίας 
Πληροφορίες:  Μ. Φωτοπούλου  

 

 
 

       ΠΡΟΣ:
 
 
 
 
    
 
       

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 
Διεύθυνση Ο.Κ.Κ. 
Μεσογείων και Τρικάλων 36 
11526 Αθήνα 
Τηλ. 210-6929903-5 
Fax: 210-6918088 

 
Θέμα: Απάντηση στο με αρ. πρωτ. ΟΑΣΠ 167/6-2-07 έγγραφο της ΔΟΚΚ με το οποίο 

διαβιβάζει την ερώτηση με αρ. πρωτ. ΔΟΚΚ 33/2-1-07 της κ. Μαυρομμάτη. 

 

Απαντώντας στο  παραπάνω έγγραφο, σας γνωρίζουμε ότι η «Μόνιμη Επιστημονική 

Επιτροπή Υποστήριξης Αντισεισμικού Κανονισμού» εξέτασε το ερώτημα και έδωσε την 

εξής απάντηση:  

   

Σχετικά με την κατηγορία σπουδαιότητας σε περίπτωση αλλαγής χρήσης τμήματος κτιρίου 

η υποεπιτροπή συμφώνησε κατ’ αρχήν ότι : 

 
Σχόλια επί του Συντελεστή Σπουδαιότητας 

 
 
Έχοντας υπόψη: 

- Τον ΕΑΚ 2000 (παρ. 2.3.4 με τα αντίστοιχα σχόλια και τον Πίνακα 2.3) 

- Τον Κτιριοδομικό Κανονισμό (άρθρο 3,4) 

- Τον Ευρωκώδικα 1 (Πίνακας 6.1 – Κατηγορίες χρήσεις κτιρίων)  

- Διάφορα απαντητικά έγγραφα του ΟΑΣΠ και της ΔΟΚΚ 

και με αφορμή αρκετά ερωτήματα πολεοδομικών υπηρεσιών και πολιτών σχετικά με τον 

υπολογισμό κτιρίων με χρήσεις που αντιστοιχούν σε διαφορετικούς συντελεστές 
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σπουδαιότητας, αλλά και προκειμένου να διευκρινιστούν ορισμένα σημεία σχετικά με το 

συντελεστή σπουδαιότητας των κτιρίων, επισημαίνουμε τα παρακάτω:    

 

1. Η έννοια της δεσπόζουσας χρήσης σύμφωνα με το πνεύμα του Αντισεισμικού 

Κανονισμού αφορά τη δυσμενέστερη από την άποψη του συντελεστή 

σπουδαιότητας χρήση και όχι τη μέγιστη σε τετραγωνικά χρήση του κτιρίου. 

2. Ο Πίνακας 2.3 του ΕΑΚ 2000 συμπληρώνεται όπως παρακάτω, 

συμπεριλαμβάνοντας περισσότερες περιπτώσεις κτιρίων, καλύπτοντας σχεδόν το 

σύνολο των συνηθέστερων χρήσεων που αναφέρονται στον Κτιριοδομικό 

Κανονισμό. Επισημαίνεται ότι το πνεύμα των δύο Κανονισμών – Αντισεισμικού και 

Κτιριοδομικού – είναι εντελώς διαφορετικό και τυχόν κοινές έννοιες, όπως για 

παράδειγμα η έννοια του όρου «συνάθροιση κοινού», δεν ταυτίζονται.  

Πίνακας 2.3: Συντελεστές Σπουδαιότητας 

Κατηγορία Σπουδαιότητας 1γ  

Σ1 Κτίρια μικρής σπουδαιότητας ως προς την ασφάλεια του 
κοινού, όπως αγροτικά οικήματα και αγροτικές αποθήκες, 
υπόστεγα, στάβλοι, βουστάσια, χοιροστάσια, ορνιθοτροφεία, 
κλπ.   

0.85 

Σ2 Συνήθη κτίρια, όπως κατοικίες και γραφεία, βιομηχανικά - 
βιοτεχνικά κτίρια, ξενοδοχεία, ξενώνες, οικοτροφεία, χώροι 
εκθέσεων, χώροι εστιάσεως και ψυχαγωγίας 
(ζαχαροπλαστεία, καφενεία, μπόουλινγκ, μπιλιάρδου, 
ηλεκτρονικών παιχνιδιών, εστιατόρια, μπαρ, κλπ), τράπεζες, 
ιατρεία, αγορές, υπεραγορές, εμπορικά κέντρα, καταστήματα, 
φαρμακεία, κουρεία, κομμωτήρια, ινστιτούτα γυμναστικής, 
βιβλιοθήκες, εργοστάσια, συνεργεία συντήρησης και 
επισκευής αυτοκινήτων, βαφεία, ξυλουργεία, εργαστήρια 
ερευνών, παρασκευαστήρια τροφίμων, καθαριστήρια, κέντρα 
μηχανογράφησης, αποθήκες, κτίρια στάθμευσης 
αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων, ανεμογεννήτριες, 
κλπ 

1.00 

Σ3  

Κτίρια τα οποία στεγάζουν εγκαταστάσεις πολύ μεγάλης 
οικονομικής σημασίας, καθώς και κτίρια δημόσιων 
συναθροίσεων και γενικώς κτίρια στα οποία ευρίσκονται 
πολλοί άνθρωποι κατά μεγάλο μέρος του 24ώρου, όπως 
αίθουσες αεροδρομίων, χώροι συνεδρίων, κτίρια που 
στεγάζουν υπολογιστικά κέντρα, ειδικές βιομηχανίες, 
εκπαιδευτικά κτίρια, αίθουσες διδασκαλίας, χώροι συναυλιών, 
αίθουσες δικαστηρίων, ναοί, χώροι αθλητικών 
συγκεντρώσεων, θέατρα, κινηματογράφοι, κέντρα 
διασκέδασης, αίθουσες αναμονής επιβατών, φροντιστήρια, 

1.15 
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νηπιαγωγεία, ψυχιατρεία, ιδρύματα ατόμων με ειδικές 
ανάγκες, ιδρύματα χρονίως πασχόντων, οίκοι ευγηρίας, 
βρεφοκομεία, βρεφικοί σταθμοί, παιδικοί σταθμοί, 
παιδότοποι, γραφεία δημόσιων υπηρεσιών, γραφεία τοπικής 
αυτοδιοίκησης, αναμορφωτήρια, φυλακές, αποθήκες 
εγκαταστάσεων καθαρισμού νερού και αποβλήτων, κλπ. 

Σ4 

Κτίρια των οποίων η λειτουργία, τόσο κατά την διάρκεια 
του σεισμού, όσο και μετά τους σεισμούς, είναι ζωτικής 
σημασίας, όπως κτίρια τηλεπικοινωνίας, παραγωγής 
ενέργειας, νοσοκομεία, κλινικές, αγροτικά ιατρεία, 
υγειονομικοί σταθμοί, κέντρα υγείας, διυλιστήρια, σταθμοί 
παραγωγής ενέργειας, πυροσβεστικοί σταθμοί, κτίρια 
δημόσιων επιτελικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση 
έκτακτων αναγκών από σεισμό. 
Κτίρια που στεγάζουν έργα μοναδικής καλλιτεχνικής 
αξίας, όπως μουσεία, αποθήκες μουσείων, κλπ.  

1.30 

 

3. Σε περιπτώσεις που αφορούν σε αλλαγή χρήσης τμήματος υφισταμένου κτιρίου – 

ανεξαρτήτως του ποσοστού του επί του συνόλου του κτιρίου – σε χρήση με 

υψηλότερο συντελεστή σπουδαιότητας, ο επανέλεγχος θα γίνεται με το 

δυσμενέστερο συντελεστή σπουδαιότητας, αλλά επιτρέπεται ο έλεγχος της αντοχής 

των φερόντων στοιχείων να γίνεται – για τους συνδυασμούς δράσεων με σεισμό – 

με μειωμένους τους συντελεστές ασφαλείας των υλικών κατά 10%. 

 

                                                   

 

Εσωτερική Διανομή                                                                          Ο Διευθυντής του ΟΑΣΠ    

Φ.Δ., Χ.Α., Δ1/γ, Δ1, Φ.Ε.                                                                 

Αρχείο ΕΑΚ                                                                                 

 
                                                                                                         Νικήτας  Παπαδόπουλος 
  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Αθήνα,        7 -7-2008 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 

                    Αριθ. Πρωτ. 1198/19-7-07 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

«Ο.Α.Σ.Π.» 

  

Τμήμα: Αντισεισμικής Τεχνολογίας 
Πληροφορίες:  Μ. Φωτοπούλου  

 

 
 

       ΠΡΟΣ:
 
 
 
 
    
 
       

κ.  Νικόλαο Πανουτσόπουλο 
Αρχιτέκτονα 
Βαλτινών 4-6 
Αθήνα, Τ.Κ. 11473 
Τηλ. 210-6442664 

 
Θέμα: Απάντηση στο με αρ. πρωτ. ΟΑΣΠ 1198/19-7-07 έγγραφό σας. 

 

Απαντώντας στο  παραπάνω έγγραφο, σας γνωρίζουμε ότι η «Μόνιμη Επιστημονική 

Επιτροπή Υποστήριξης Αντισεισμικού Κανονισμού» εξέτασε το ερώτημα και έδωσε την 

εξής απάντηση:  

   

Σχετικά με την κατηγορία σπουδαιότητας σε περίπτωση αλλαγής χρήσης τμήματος κτιρίου 

η υποεπιτροπή συμφώνησε κατ’ αρχήν ότι : 

 
Σχόλια επί του Συντελεστή Σπουδαιότητας 

 
 
Έχοντας υπόψη: 

- Τον ΕΑΚ 2000 (παρ. 2.3.4 με τα αντίστοιχα σχόλια και τον Πίνακα 2.3) 

- Τον Κτιριοδομικό Κανονισμό (άρθρο 3,4) 

- Τον Ευρωκώδικα 1 (Πίνακας 6.1 – Κατηγορίες χρήσεις κτιρίων)  

- Διάφορα απαντητικά έγγραφα του ΟΑΣΠ και της ΔΟΚΚ 

και με αφορμή αρκετά ερωτήματα πολεοδομικών υπηρεσιών και πολιτών σχετικά με τον 

υπολογισμό κτιρίων με χρήσεις που αντιστοιχούν σε διαφορετικούς συντελεστές 
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σπουδαιότητας, αλλά και προκειμένου να διευκρινιστούν ορισμένα σημεία σχετικά με το 

συντελεστή σπουδαιότητας των κτιρίων, επισημαίνουμε τα παρακάτω:    

 

1. Η έννοια της δεσπόζουσας χρήσης σύμφωνα με το πνεύμα του Αντισεισμικού 

Κανονισμού αφορά τη δυσμενέστερη από την άποψη του συντελεστή 

σπουδαιότητας χρήση και όχι τη μέγιστη σε τετραγωνικά χρήση του κτιρίου. 

2. Ο Πίνακας 2.3 του ΕΑΚ 2000 συμπληρώνεται όπως παρακάτω, 

συμπεριλαμβάνοντας περισσότερες περιπτώσεις κτιρίων, καλύπτοντας σχεδόν το 

σύνολο των συνηθέστερων χρήσεων που αναφέρονται στον Κτιριοδομικό 

Κανονισμό. Επισημαίνεται ότι το πνεύμα των δύο Κανονισμών – Αντισεισμικού και 

Κτιριοδομικού – είναι εντελώς διαφορετικό και τυχόν κοινές έννοιες, όπως για 

παράδειγμα η έννοια του όρου «συνάθροιση κοινού», δεν ταυτίζονται.  

Πίνακας 2.3: Συντελεστές Σπουδαιότητας 

Κατηγορία Σπουδαιότητας 1γ  

Σ1 Κτίρια μικρής σπουδαιότητας ως προς την ασφάλεια του 
κοινού, όπως αγροτικά οικήματα και αγροτικές αποθήκες, 
υπόστεγα, στάβλοι, βουστάσια, χοιροστάσια, ορνιθοτροφεία, 
κλπ.   

0.85 

Σ2 Συνήθη κτίρια, όπως κατοικίες και γραφεία, βιομηχανικά - 
βιοτεχνικά κτίρια, ξενοδοχεία, ξενώνες, οικοτροφεία, χώροι 
εκθέσεων, χώροι εστιάσεως και ψυχαγωγίας 
(ζαχαροπλαστεία, καφενεία, μπόουλινγκ, μπιλιάρδου, 
ηλεκτρονικών παιχνιδιών, εστιατόρια, μπαρ, κλπ), τράπεζες, 
ιατρεία, αγορές, υπεραγορές, εμπορικά κέντρα, καταστήματα, 
φαρμακεία, κουρεία, κομμωτήρια, ινστιτούτα γυμναστικής, 
βιβλιοθήκες, εργοστάσια, συνεργεία συντήρησης και 
επισκευής αυτοκινήτων, βαφεία, ξυλουργεία, εργαστήρια 
ερευνών, παρασκευαστήρια τροφίμων, καθαριστήρια, κέντρα 
μηχανογράφησης, αποθήκες, κτίρια στάθμευσης 
αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων, ανεμογεννήτριες, 
κλπ 

1.00 

Σ3  

Κτίρια τα οποία στεγάζουν εγκαταστάσεις πολύ μεγάλης 
οικονομικής σημασίας, καθώς και κτίρια δημόσιων 
συναθροίσεων και γενικώς κτίρια στα οποία ευρίσκονται 
πολλοί άνθρωποι κατά μεγάλο μέρος του 24ώρου, όπως 
αίθουσες αεροδρομίων, χώροι συνεδρίων, κτίρια που 
στεγάζουν υπολογιστικά κέντρα, ειδικές βιομηχανίες, 
εκπαιδευτικά κτίρια, αίθουσες διδασκαλίας, χώροι συναυλιών, 
αίθουσες δικαστηρίων, ναοί, χώροι αθλητικών 
συγκεντρώσεων, θέατρα, κινηματογράφοι, κέντρα 
διασκέδασης, αίθουσες αναμονής επιβατών, φροντιστήρια, 

1.15 
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νηπιαγωγεία, ψυχιατρεία, ιδρύματα ατόμων με ειδικές 
ανάγκες, ιδρύματα χρονίως πασχόντων, οίκοι ευγηρίας, 
βρεφοκομεία, βρεφικοί σταθμοί, παιδικοί σταθμοί, 
παιδότοποι, γραφεία δημόσιων υπηρεσιών, γραφεία τοπικής 
αυτοδιοίκησης, αναμορφωτήρια, φυλακές, αποθήκες 
εγκαταστάσεων καθαρισμού νερού και αποβλήτων, κλπ. 

Σ4 

Κτίρια των οποίων η λειτουργία, τόσο κατά την διάρκεια 
του σεισμού, όσο και μετά τους σεισμούς, είναι ζωτικής 
σημασίας, όπως κτίρια τηλεπικοινωνίας, παραγωγής 
ενέργειας, νοσοκομεία, κλινικές, αγροτικά ιατρεία, 
υγειονομικοί σταθμοί, κέντρα υγείας, διυλιστήρια, σταθμοί 
παραγωγής ενέργειας, πυροσβεστικοί σταθμοί, κτίρια 
δημόσιων επιτελικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση 
έκτακτων αναγκών από σεισμό. 
Κτίρια που στεγάζουν έργα μοναδικής καλλιτεχνικής 
αξίας, όπως μουσεία, αποθήκες μουσείων, κλπ.  

1.30 

 

3. Σε περιπτώσεις που αφορούν σε αλλαγή χρήσης τμήματος υφισταμένου κτιρίου – 

ανεξαρτήτως του ποσοστού του επί του συνόλου του κτιρίου – σε χρήση με 

υψηλότερο συντελεστή σπουδαιότητας, ο επανέλεγχος θα γίνεται με το 

δυσμενέστερο συντελεστή σπουδαιότητας, αλλά επιτρέπεται ο έλεγχος της αντοχής 

των φερόντων στοιχείων να γίνεται – για τους συνδυασμούς δράσεων με σεισμό – 

με μειωμένους τους συντελεστές ασφαλείας των υλικών κατά 10%. 

 

                                                   

 

Εσωτερική Διανομή                                                                          Ο Διευθυντής του ΟΑΣΠ    

Φ.Δ., Χ.Α., Δ1/γ, Δ1, Φ.Ε.                                                                 

Αρχείο ΕΑΚ                                                                                 

 
                                                                                                          Νικήτας  
Παπαδόπουλος 
  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Αθήνα,         7-7-2008 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 

                    Αριθ. Πρωτ. 690/27-4-07 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

«Ο.Α.Σ.Π.» 

  

Τμήμα: Αντισεισμικής Τεχνολογίας 
Πληροφορίες:  Μ. Φωτοπούλου  

 

 
 

       ΠΡΟΣ:
 
 
 
 
    
 
      ΚΟΙΝ: 

 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
 Διεύθυνση Ο.Κ.Κ. 
 Μεσογείων και Τρικάλων 36 
 11526 Αθήνα 
 Τηλ. 210-6929903-5 
 Fax: 210-6918088 
 
1. Περιφέρεια Αττικής / Γενική Διεύθυνση 
Περιφέρειας/ Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ./ Τμήμα Β 
Ευαγγελιστρίας 2 
 10563 Αθήνα 
 Τηλ. 210-3725753-81 
 Fax: 210-3725770 
 
2. Ν.Α. Αθηνών – Δ/νση  Διοικητικής 
Υποστήριξης Νομαρχίας, Τμημα τεχνικής 
στήριξης σε πολεοδομικά Θέματα 
   Λεωφ. Κηφισίας 125-127 
   Τ.Κ. 11 524 Αθήνα 
 
3. Δ/νση Πολεοδομίας Βόρειου Τομέα, 
 Τμήμα ΕΟΑ 
Λεωφ. Ηρακλείου 139 & Παπαναστασίου, 
Περισσός, Τ.Κ. 11143 
Fax: 210-2585778 
 
4. κ. Ευάγγελο Μανούρη 
    Αγ.Μαύρας 3 
    Τ.Κ. 136-73 Αχαρναί 

Θέμα: Απάντηση στο με αρ. πρωτ. 6648/16-3-07  έγγραφό σας. 

Απαντώντας στο  παραπάνω έγγραφο, σας γνωρίζουμε ότι η «Μόνιμη Επιστημονική 

Επιτροπή Υποστήριξης Αντισεισμικού Κανονισμού» εξέτασε το ερώτημα και έδωσε την 

εξής απάντηση:  

   

Σχετικά με την κατηγορία σπουδαιότητας σε περίπτωση αλλαγής χρήσης τμήματος κτιρίου 

η υποεπιτροπή συμφώνησε κατ’ αρχήν ότι : 
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Σχόλια επί του Συντελεστή Σπουδαιότητας 

 
 
Έχοντας υπόψη: 

- Τον ΕΑΚ 2000 (παρ. 2.3.4 με τα αντίστοιχα σχόλια και τον Πίνακα 2.3) 

- Τον Κτιριοδομικό Κανονισμό (άρθρο 3,4) 

- Τον Ευρωκώδικα 1 (Πίνακας 6.1 – Κατηγορίες χρήσεις κτιρίων)  

- Διάφορα απαντητικά έγγραφα του ΟΑΣΠ και της ΔΟΚΚ 

και με αφορμή αρκετά ερωτήματα πολεοδομικών υπηρεσιών και πολιτών σχετικά με τον 

υπολογισμό κτιρίων με χρήσεις που αντιστοιχούν σε διαφορετικούς συντελεστές 

σπουδαιότητας, αλλά και προκειμένου να διευκρινιστούν ορισμένα σημεία σχετικά με το 

συντελεστή σπουδαιότητας των κτιρίων, επισημαίνουμε τα παρακάτω:    

 

1. Η έννοια της δεσπόζουσας χρήσης σύμφωνα με το πνεύμα του Αντισεισμικού 

Κανονισμού αφορά τη δυσμενέστερη από την άποψη του συντελεστή 

σπουδαιότητας χρήση και όχι τη μέγιστη σε τετραγωνικά χρήση του κτιρίου. 

2. Ο Πίνακας 2.3 του ΕΑΚ 2000 συμπληρώνεται όπως παρακάτω, 

συμπεριλαμβάνοντας περισσότερες περιπτώσεις κτιρίων, καλύπτοντας σχεδόν το 

σύνολο των συνηθέστερων χρήσεων που αναφέρονται στον Κτιριοδομικό 

Κανονισμό. Επισημαίνεται ότι το πνεύμα των δύο Κανονισμών – Αντισεισμικού και 

Κτιριοδομικού – είναι εντελώς διαφορετικό και τυχόν κοινές έννοιες, όπως για 

παράδειγμα η έννοια του όρου «συνάθροιση κοινού», δεν ταυτίζονται.  

Πίνακας 2.3: Συντελεστές Σπουδαιότητας 

Κατηγορία Σπουδαιότητας 1γ  

Σ1 Κτίρια μικρής σπουδαιότητας ως προς την ασφάλεια του 
κοινού, όπως αγροτικά οικήματα και αγροτικές αποθήκες, 
υπόστεγα, στάβλοι, βουστάσια, χοιροστάσια, ορνιθοτροφεία, 
κλπ.   

0.85 

Σ2 Συνήθη κτίρια, όπως κατοικίες και γραφεία, βιομηχανικά - 
βιοτεχνικά κτίρια, ξενοδοχεία, ξενώνες, οικοτροφεία, χώροι 
εκθέσεων, χώροι εστιάσεως και ψυχαγωγίας 
(ζαχαροπλαστεία, καφενεία, μπόουλινγκ, μπιλιάρδου, 
ηλεκτρονικών παιχνιδιών, εστιατόρια, μπαρ, κλπ), τράπεζες, 
ιατρεία, αγορές, υπεραγορές, εμπορικά κέντρα, καταστήματα, 
φαρμακεία, κουρεία, κομμωτήρια, ινστιτούτα γυμναστικής, 
βιβλιοθήκες, εργοστάσια, συνεργεία συντήρησης και 
επισκευής αυτοκινήτων, βαφεία, ξυλουργεία, εργαστήρια 

1.00 
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ερευνών, παρασκευαστήρια τροφίμων, καθαριστήρια, κέντρα 
μηχανογράφησης, αποθήκες, κτίρια στάθμευσης 
αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων, ανεμογεννήτριες, 
κλπ 

Σ3  

Κτίρια τα οποία στεγάζουν εγκαταστάσεις πολύ μεγάλης 
οικονομικής σημασίας, καθώς και κτίρια δημόσιων 
συναθροίσεων και γενικώς κτίρια στα οποία ευρίσκονται 
πολλοί άνθρωποι κατά μεγάλο μέρος του 24ώρου, όπως 
αίθουσες αεροδρομίων, χώροι συνεδρίων, κτίρια που 
στεγάζουν υπολογιστικά κέντρα, ειδικές βιομηχανίες, 
εκπαιδευτικά κτίρια, αίθουσες διδασκαλίας, χώροι συναυλιών, 
αίθουσες δικαστηρίων, ναοί, χώροι αθλητικών 
συγκεντρώσεων, θέατρα, κινηματογράφοι, κέντρα 
διασκέδασης, αίθουσες αναμονής επιβατών, φροντιστήρια, 
νηπιαγωγεία, ψυχιατρεία, ιδρύματα ατόμων με ειδικές 
ανάγκες, ιδρύματα χρονίως πασχόντων, οίκοι ευγηρίας, 
βρεφοκομεία, βρεφικοί σταθμοί, παιδικοί σταθμοί, 
παιδότοποι, γραφεία δημόσιων υπηρεσιών, γραφεία τοπικής 
αυτοδιοίκησης, αναμορφωτήρια, φυλακές, αποθήκες 
εγκαταστάσεων καθαρισμού νερού και αποβλήτων, κλπ. 

1.15 

Σ4 

Κτίρια των οποίων η λειτουργία, τόσο κατά την διάρκεια 
του σεισμού, όσο και μετά τους σεισμούς, είναι ζωτικής 
σημασίας, όπως κτίρια τηλεπικοινωνίας, παραγωγής 
ενέργειας, νοσοκομεία, κλινικές, αγροτικά ιατρεία, 
υγειονομικοί σταθμοί, κέντρα υγείας, διυλιστήρια, σταθμοί 
παραγωγής ενέργειας, πυροσβεστικοί σταθμοί, κτίρια 
δημόσιων επιτελικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση 
έκτακτων αναγκών από σεισμό. 
Κτίρια που στεγάζουν έργα μοναδικής καλλιτεχνικής 
αξίας, όπως μουσεία, αποθήκες μουσείων, κλπ.  

1.30 

 

3. Σε περιπτώσεις που αφορούν σε αλλαγή χρήσης τμήματος υφισταμένου κτιρίου – 

ανεξαρτήτως του ποσοστού του επί του συνόλου του κτιρίου – σε χρήση με 

υψηλότερο συντελεστή σπουδαιότητας, ο επανέλεγχος θα γίνεται με το 

δυσμενέστερο συντελεστή σπουδαιότητας, αλλά επιτρέπεται ο έλεγχος της αντοχής 

των φερόντων στοιχείων να γίνεται – για τους συνδυασμούς δράσεων με σεισμό – 

με μειωμένους τους συντελεστές ασφαλείας των υλικών κατά 10%. 

Εσωτερική Διανομή                                                                          Ο Διευθυντής του ΟΑΣΠ    

Φ.Δ., Χ.Α., Δ1/γ, Δ1, Φ.Ε.                                                                 

Αρχείο ΕΑΚ                                                                                     Νικήτας Παπαδόπουλος                    
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Αθήνα,        7 -7-2008 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 

                    Αριθ. Πρωτ. 833/7-5-07 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

«Ο.Α.Σ.Π.» 

  

Τμήμα: Αντισεισμικής Τεχνολογίας 
Πληροφορίες:  Μ. Φωτοπούλου  

 

 
 

       ΠΡΟΣ:
 
 
 
 
    
 
      ΚΟΙΝ: 

 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
 Διεύθυνση Ο.Κ.Κ. 
 Μεσογείων και Τρικάλων 36 
 11526 Αθήνα 
 Τηλ. 210-6929903-5 
 Fax: 210-6918088 
 
1. Περιφέρεια Αττικής / Γενική Διεύθυνση   
Περιφέρειας/ Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ./ Τμήμα Β 
Ευαγγελιστρίας 2 
10563 Αθήνα 
 Τηλ. 210-3725753-81 
 Fax: 210-3725770 
 
2. Δ/νση Πολεοδομίας Βόρειου Τομέα, 
  Τμήμα ΕΟΑ 
 Λεωφ. Ηρακλείου 139 & Παπαναστασίου,    
Περισσός, Τ.Κ. 11143 
Fax: 210-2585778 

 
3. κ. Βασιλακόπουλo Νικόλαο 
    Λ. Δημοκρατίας 49, 15121 Πεύκη 

 
Θέμα: Απάντηση στο με αρ. πρωτ. 9194/16-3-07  έγγραφό σας. 

 

Απαντώντας στο  παραπάνω έγγραφο, σας γνωρίζουμε ότι η «Μόνιμη Επιστημονική 

Επιτροπή Υποστήριξης Αντισεισμικού Κανονισμού» εξέτασε το ερώτημα και έδωσε την 

εξής απάντηση:  

   

Σχετικά με την κατηγορία σπουδαιότητας σε περίπτωση αλλαγής χρήσης τμήματος κτιρίου 

η υποεπιτροπή συμφώνησε κατ’ αρχήν ότι : 
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Σχόλια επί του Συντελεστή Σπουδαιότητας 
 

 
Έχοντας υπόψη: 

- Τον ΕΑΚ 2000 (παρ. 2.3.4 με τα αντίστοιχα σχόλια και τον Πίνακα 2.3) 

- Τον Κτιριοδομικό Κανονισμό (άρθρο 3,4) 

- Τον Ευρωκώδικα 1 (Πίνακας 6.1 – Κατηγορίες χρήσεις κτιρίων)  

- Διάφορα απαντητικά έγγραφα του ΟΑΣΠ και της ΔΟΚΚ 

και με αφορμή αρκετά ερωτήματα πολεοδομικών υπηρεσιών και πολιτών σχετικά με τον 

υπολογισμό κτιρίων με χρήσεις που αντιστοιχούν σε διαφορετικούς συντελεστές 

σπουδαιότητας, αλλά και προκειμένου να διευκρινιστούν ορισμένα σημεία σχετικά με το 

συντελεστή σπουδαιότητας των κτιρίων, επισημαίνουμε τα παρακάτω:    

 

1. Η έννοια της δεσπόζουσας χρήσης σύμφωνα με το πνεύμα του Αντισεισμικού 

Κανονισμού αφορά τη δυσμενέστερη από την άποψη του συντελεστή 

σπουδαιότητας χρήση και όχι τη μέγιστη σε τετραγωνικά χρήση του κτιρίου. 

2. Ο Πίνακας 2.3 του ΕΑΚ 2000 συμπληρώνεται όπως παρακάτω, 

συμπεριλαμβάνοντας περισσότερες περιπτώσεις κτιρίων, καλύπτοντας σχεδόν το 

σύνολο των συνηθέστερων χρήσεων που αναφέρονται στον Κτιριοδομικό 

Κανονισμό. Επισημαίνεται ότι το πνεύμα των δύο Κανονισμών – Αντισεισμικού και 

Κτιριοδομικού – είναι εντελώς διαφορετικό και τυχόν κοινές έννοιες, όπως για 

παράδειγμα η έννοια του όρου «συνάθροιση κοινού», δεν ταυτίζονται.  

Πίνακας 2.3: Συντελεστές Σπουδαιότητας 

Κατηγορία Σπουδαιότητας 1γ  

Σ1 Κτίρια μικρής σπουδαιότητας ως προς την ασφάλεια του 
κοινού, όπως αγροτικά οικήματα και αγροτικές αποθήκες, 
υπόστεγα, στάβλοι, βουστάσια, χοιροστάσια, ορνιθοτροφεία, 
κλπ.   

0.85 

Σ2 Συνήθη κτίρια, όπως κατοικίες και γραφεία, βιομηχανικά - 
βιοτεχνικά κτίρια, ξενοδοχεία, ξενώνες, οικοτροφεία, χώροι 
εκθέσεων, χώροι εστιάσεως και ψυχαγωγίας 
(ζαχαροπλαστεία, καφενεία, μπόουλινγκ, μπιλιάρδου, 
ηλεκτρονικών παιχνιδιών, εστιατόρια, μπαρ, κλπ), τράπεζες, 
ιατρεία, αγορές, υπεραγορές, εμπορικά κέντρα, καταστήματα, 
φαρμακεία, κουρεία, κομμωτήρια, ινστιτούτα γυμναστικής, 
βιβλιοθήκες, εργοστάσια, συνεργεία συντήρησης και 
επισκευής αυτοκινήτων, βαφεία, ξυλουργεία, εργαστήρια 
ερευνών, παρασκευαστήρια τροφίμων, καθαριστήρια, κέντρα 

1.00 
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μηχανογράφησης, αποθήκες, κτίρια στάθμευσης 
αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων, ανεμογεννήτριες, 
κλπ 

Σ3  

Κτίρια τα οποία στεγάζουν εγκαταστάσεις πολύ μεγάλης 
οικονομικής σημασίας, καθώς και κτίρια δημόσιων 
συναθροίσεων και γενικώς κτίρια στα οποία ευρίσκονται 
πολλοί άνθρωποι κατά μεγάλο μέρος του 24ώρου, όπως 
αίθουσες αεροδρομίων, χώροι συνεδρίων, κτίρια που 
στεγάζουν υπολογιστικά κέντρα, ειδικές βιομηχανίες, 
εκπαιδευτικά κτίρια, αίθουσες διδασκαλίας, χώροι συναυλιών, 
αίθουσες δικαστηρίων, ναοί, χώροι αθλητικών 
συγκεντρώσεων, θέατρα, κινηματογράφοι, κέντρα 
διασκέδασης, αίθουσες αναμονής επιβατών, φροντιστήρια, 
νηπιαγωγεία, ψυχιατρεία, ιδρύματα ατόμων με ειδικές 
ανάγκες, ιδρύματα χρονίως πασχόντων, οίκοι ευγηρίας, 
βρεφοκομεία, βρεφικοί σταθμοί, παιδικοί σταθμοί, 
παιδότοποι, γραφεία δημόσιων υπηρεσιών, γραφεία τοπικής 
αυτοδιοίκησης, αναμορφωτήρια, φυλακές, αποθήκες 
εγκαταστάσεων καθαρισμού νερού και αποβλήτων, κλπ. 

1.15 

Σ4 

Κτίρια των οποίων η λειτουργία, τόσο κατά την διάρκεια 
του σεισμού, όσο και μετά τους σεισμούς, είναι ζωτικής 
σημασίας, όπως κτίρια τηλεπικοινωνίας, παραγωγής 
ενέργειας, νοσοκομεία, κλινικές, αγροτικά ιατρεία, 
υγειονομικοί σταθμοί, κέντρα υγείας, διυλιστήρια, σταθμοί 
παραγωγής ενέργειας, πυροσβεστικοί σταθμοί, κτίρια 
δημόσιων επιτελικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση 
έκτακτων αναγκών από σεισμό. 
Κτίρια που στεγάζουν έργα μοναδικής καλλιτεχνικής 
αξίας, όπως μουσεία, αποθήκες μουσείων, κλπ.  

1.30 

 

3. Σε περιπτώσεις που αφορούν σε αλλαγή χρήσης τμήματος υφισταμένου κτιρίου – 

ανεξαρτήτως του ποσοστού του επί του συνόλου του κτιρίου – σε χρήση με 

υψηλότερο συντελεστή σπουδαιότητας, ο επανέλεγχος θα γίνεται με το 

δυσμενέστερο συντελεστή σπουδαιότητας, αλλά επιτρέπεται ο έλεγχος της αντοχής 

των φερόντων στοιχείων να γίνεται – για τους συνδυασμούς δράσεων με σεισμό – 

με μειωμένους τους συντελεστές ασφαλείας των υλικών κατά 10%. 

 

                                                  

Εσωτερική Διανομή                                                                          Ο Διευθυντής του ΟΑΣΠ    

Φ.Δ., Χ.Α., Δ1/γ, Δ1, Φ.Ε.                                                                 

Αρχείο ΕΑΚ                                                                                 

                                                                                                       Νικήτας  Παπαδόπουλος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Αθήνα,        7 -7-2008 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 

                    Αριθ. Πρωτ. 180/7-2-07 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

«Ο.Α.Σ.Π.» 

  

Τμήμα: Αντισεισμικής Τεχνολογίας 
Πληροφορίες:  Μ. Φωτοπούλου  

 

 
 

       ΠΡΟΣ:
 
 
 
 
    
 
      ΚΟΙΝ: 

Περιφέρεια Αττικής / Γενική Διεύθυνση 
Περιφέρειας/ Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ./ Τμήμα Β 
Ευαγγελιστρίας 2 
 10563 Αθήνα 
 Τηλ. 210-3725753-81 
 Fax: 210-3725770 
 
1. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
 Διεύθυνση Ο.Κ.Κ. 
 Μεσογείων και Τρικάλων 36 
 11526 Αθήνα 
 Τηλ. 210-6929903-5 
 Fax: 210-6918088 
 
2. Ν.Α. Αθηνών – Πειραιώς 
    Νομαρχία Αθηνών  
    Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης      
    Νομαρχίας 
   Λεωφ. Κηφισίας 125-127 
   Τ.Κ. 11 524 Αθήνα 
 
3. Ν.Α. Αθηνών – Πειραιώς 
    Νομαρχία Αθηνών  
    Δ/νση Πολεοδομίας του Βορείου Τομέα 
    Της Αθήνας 
   Λεωφ. Ηρακλείου 139  
   Τ.Κ. 11 143 Αθήνα 
 
4. Κον Ευάγγελο Μανούρη 
    Αγ.Μαύρας 3 
    Τ.Κ. 136-73 Αχαρναί 

 
 
Θέμα: Απάντηση στο με αρ. πρωτ. ΠΕ.ΧΩ. 7350/Φ.Α./2006  έγγραφό σας. 
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Απαντώντας στο  παραπάνω έγγραφο, σας γνωρίζουμε ότι η «Μόνιμη Επιστημονική 

Επιτροπή Υποστήριξης Αντισεισμικού Κανονισμού» εξέτασε το ερώτημα και έδωσε την 

εξής απάντηση:  

   

Σχετικά με την κατηγορία σπουδαιότητας σε περίπτωση αλλαγής χρήσης τμήματος κτιρίου 

η υποεπιτροπή συμφώνησε κατ’ αρχήν ότι : 

 
Σχόλια επί του Συντελεστή Σπουδαιότητας 

 
 
Έχοντας υπόψη: 

- Τον ΕΑΚ 2000 (παρ. 2.3.4 με τα αντίστοιχα σχόλια και τον Πίνακα 2.3) 

- Τον Κτιριοδομικό Κανονισμό (άρθρο 3,4) 

- Τον Ευρωκώδικα 1 (Πίνακας 6.1 – Κατηγορίες χρήσεις κτιρίων)  

- Διάφορα απαντητικά έγγραφα του ΟΑΣΠ και της ΔΟΚΚ 

και με αφορμή αρκετά ερωτήματα πολεοδομικών υπηρεσιών και πολιτών σχετικά με τον 

υπολογισμό κτιρίων με χρήσεις που αντιστοιχούν σε διαφορετικούς συντελεστές 

σπουδαιότητας, αλλά και προκειμένου να διευκρινιστούν ορισμένα σημεία σχετικά με το 

συντελεστή σπουδαιότητας των κτιρίων, επισημαίνουμε τα παρακάτω:    

 

1. Η έννοια της δεσπόζουσας χρήσης σύμφωνα με το πνεύμα του Αντισεισμικού 

Κανονισμού αφορά τη δυσμενέστερη από την άποψη του συντελεστή 

σπουδαιότητας χρήση και όχι τη μέγιστη σε τετραγωνικά χρήση του κτιρίου. 

2. Ο Πίνακας 2.3 του ΕΑΚ 2000 συμπληρώνεται όπως παρακάτω, 

συμπεριλαμβάνοντας περισσότερες περιπτώσεις κτιρίων, καλύπτοντας σχεδόν το 

σύνολο των συνηθέστερων χρήσεων που αναφέρονται στον Κτιριοδομικό 

Κανονισμό. Επισημαίνεται ότι το πνεύμα των δύο Κανονισμών – Αντισεισμικού και 

Κτιριοδομικού – είναι εντελώς διαφορετικό και τυχόν κοινές έννοιες, όπως για 

παράδειγμα η έννοια του όρου «συνάθροιση κοινού», δεν ταυτίζονται.  

Πίνακας 2.3: Συντελεστές Σπουδαιότητας 

Κατηγορία Σπουδαιότητας 1γ  

Σ1 Κτίρια μικρής σπουδαιότητας ως προς την ασφάλεια του 
κοινού, όπως αγροτικά οικήματα και αγροτικές αποθήκες, 
υπόστεγα, στάβλοι, βουστάσια, χοιροστάσια, ορνιθοτροφεία, 
κλπ.   

0.85 
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Σ2 Συνήθη κτίρια, όπως κατοικίες και γραφεία, βιομηχανικά - 
βιοτεχνικά κτίρια, ξενοδοχεία, ξενώνες, οικοτροφεία, χώροι 
εκθέσεων, χώροι εστιάσεως και ψυχαγωγίας 
(ζαχαροπλαστεία, καφενεία, μπόουλινγκ, μπιλιάρδου, 
ηλεκτρονικών παιχνιδιών, εστιατόρια, μπαρ, κλπ), τράπεζες, 
ιατρεία, αγορές, υπεραγορές, εμπορικά κέντρα, καταστήματα, 
φαρμακεία, κουρεία, κομμωτήρια, ινστιτούτα γυμναστικής, 
βιβλιοθήκες, εργοστάσια, συνεργεία συντήρησης και 
επισκευής αυτοκινήτων, βαφεία, ξυλουργεία, εργαστήρια 
ερευνών, παρασκευαστήρια τροφίμων, καθαριστήρια, κέντρα 
μηχανογράφησης, αποθήκες, κτίρια στάθμευσης 
αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων, ανεμογεννήτριες, 
κλπ 

1.00 

Σ3  

Κτίρια τα οποία στεγάζουν εγκαταστάσεις πολύ μεγάλης 
οικονομικής σημασίας, καθώς και κτίρια δημόσιων 
συναθροίσεων και γενικώς κτίρια στα οποία ευρίσκονται 
πολλοί άνθρωποι κατά μεγάλο μέρος του 24ώρου, όπως 
αίθουσες αεροδρομίων, χώροι συνεδρίων, κτίρια που 
στεγάζουν υπολογιστικά κέντρα, ειδικές βιομηχανίες, 
εκπαιδευτικά κτίρια, αίθουσες διδασκαλίας, χώροι συναυλιών, 
αίθουσες δικαστηρίων, ναοί, χώροι αθλητικών 
συγκεντρώσεων, θέατρα, κινηματογράφοι, κέντρα 
διασκέδασης, αίθουσες αναμονής επιβατών, φροντιστήρια, 
νηπιαγωγεία, ψυχιατρεία, ιδρύματα ατόμων με ειδικές 
ανάγκες, ιδρύματα χρονίως πασχόντων, οίκοι ευγηρίας, 
βρεφοκομεία, βρεφικοί σταθμοί, παιδικοί σταθμοί, 
παιδότοποι, γραφεία δημόσιων υπηρεσιών, γραφεία τοπικής 
αυτοδιοίκησης, αναμορφωτήρια, φυλακές, αποθήκες 
εγκαταστάσεων καθαρισμού νερού και αποβλήτων, κλπ. 

1.15 

Σ4 

Κτίρια των οποίων η λειτουργία, τόσο κατά την διάρκεια 
του σεισμού, όσο και μετά τους σεισμούς, είναι ζωτικής 
σημασίας, όπως κτίρια τηλεπικοινωνίας, παραγωγής 
ενέργειας, νοσοκομεία, κλινικές, αγροτικά ιατρεία, 
υγειονομικοί σταθμοί, κέντρα υγείας, διυλιστήρια, σταθμοί 
παραγωγής ενέργειας, πυροσβεστικοί σταθμοί, κτίρια 
δημόσιων επιτελικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση 
έκτακτων αναγκών από σεισμό. 
Κτίρια που στεγάζουν έργα μοναδικής καλλιτεχνικής 
αξίας, όπως μουσεία, αποθήκες μουσείων, κλπ.  

1.30 

 

3. Σε περιπτώσεις που αφορούν σε αλλαγή χρήσης τμήματος υφισταμένου κτιρίου – 

ανεξαρτήτως του ποσοστού του επί του συνόλου του κτιρίου – σε χρήση με 

υψηλότερο συντελεστή σπουδαιότητας, ο επανέλεγχος θα γίνεται με το 

δυσμενέστερο συντελεστή σπουδαιότητας, αλλά επιτρέπεται ο έλεγχος της αντοχής 
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των φερόντων στοιχείων να γίνεται – για τους συνδυασμούς δράσεων με σεισμό – 

με μειωμένους τους συντελεστές ασφαλείας των υλικών κατά 10%. 

 

                                                      

 

Εσωτερική Διανομή                                                                          Ο Διευθυντής του ΟΑΣΠ    

Φ.Δ., Χ.Α., Δ1/γ, Δ1, Φ.Ε.                                                                 

Αρχείο ΕΑΚ                                                                                 

 

                                                                                                       Νικήτας  Παπαδόπουλος 
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