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Προς τι/ Βονλη ιών 'Ελλήνων

Ή χώρα μας έχει τή μεγαλύτερη σεισμικότητα άτο όλες 
τις χώρες της Μεσογείου άλλά καί άτο τις μεγαλύτερες 
άνάμεσα στις χώρες της Εύρασίας. Ενδεικτικό είναι τό 
στοιχείο ότι ή σεισμική ενέργεια τού άτελευθερώνεται κάθε 
χεόνο στον Έλλαδικό χώρο είναι σχεδόν ίση μ’ αύτήν τού 
άτελευθερώνεται στην υπόλοιπη Εύρώτη. Ή πρόσφατη 
σεισμική ίράτη έοειςε 5τ: ο σεισμικός κίνδυνος οχ: μόνο :ε 
μειώνεται με τό χρόνο άλλα άντ!-$ετα αυξάνεται. 'Ο κύριος 
λόγος γι’ αύτό είναι ή μεγάλη ανάπτυξη σέ ύψος. έκταση κα. 
τλη-3υτμό τών μεγάλων καί μικρότερων πόλεων.

Μετά καί τούς πρόσφατους σεισμούς άτοτελεϊ κοινά τα- 
ραδεκτό τιά γεγονός ότι οί σεισμοί στην Ελλάδα συνιστοϋν 
εθνικό πρόβλημα τρώτου μεγέθους. Ή έτώδυνη έμπειρία 
τών τελευταίων χρόνων καί είδικώτερα οί τελευταίες σει
σμικές εξάρσεις τού έτληξαν μεγάλα τολεοδομικά συγκροτή
ματα της χώρας (Θεσσαλονίκη 1978, ’Αθήνα 1981) προσδιο
ρίζουν τις πραγματικές διαστάσεις τοΰ προβλήματος καί 
σάν ενδημικού φαινομένου.

"Ετσι ή ’Αντισεισμική Άμυνα της χώρας μας άτοτελεϊ 
Εθνική άνάγκη.—>------------------------------  - - ---- --

Οί τεράστιες κοινωνικές οικονομικές καί ψυχολογικές επι
πτώσεις τοΰ φαινομένου άταιτοϋν γιά την άντιμετώτισή τους 
μακροχρόνιο καί ολοκληρωμένο σχεδιασμό πού περιλαμβάνει 
την σωστή, άτοτελεσματική καί προγραμματισμένη διά
ταξη, άξυ τοίηση καί κινητοποίηση όλου τοΰ σχετικοΰ δυ
ναμικού τή; χώρας. Ή συγκροτημένη επιστημονική τεχνική 
οικονομική καί διοικητική προετοιμασία αποτελεί την βασική 
προϋπόθεση γιά τήν αποτελεσματική αντιμετώπιση.

Καί ή διαδικασία αυτή συνεπάγεται'τήν στενή συνεργασία 
’ κρατικών οργάνων τοπικής αυτοδιοίκησης, έπιστημονικών 
καί κοινωνικών φορέων, καθώς καί την πλατειά ενημέρωση 
καί. συμμετοχή τοΰ λαοΰ. » - .V- ,· ·.. ‘. ·;

ή ;' Η πολιτεία αντιμετώπισε μέχρι σήμερα τό ’Εθνικό αύτό 
πρόβλημα χωρίς μακρόπνοο σχεδιασμό καί πρόγραμμα. 
'Η προετοιμασία κατά τήν προσεισμική περίοδο τόσο όσο 
άφορα τούς σχεδιασμούς έκτακτης άνάγκης γιά τήν περί
πτωση σεισμοΰ, τό έργο τής εκπαίδευσης καί ενημέρωσης 
τοΰ πληθυσμού τήν άντισεισμική θωράκιση τών πόλεων 
και τών οικισμών άλλά καί τήν συγκρότηση μονάδων μέ 
συνεχή ετοιμότητα μονάδων άμεσης καί άποτελεσματικής 
επέμβασης γιά τήν άντιμετώπωση τών συνεπειών τοΰ 
σεισμοΰ ήταν σχεδόν άνύπαρκτη. . -.ή ....

Ούτε καν ό συντονισμός τών αρμοδίων φορέων δέν είχε 
διασφάλισθεΐ.

Ή τεριστασιακή δημιουργία ειδικών άσύνδετων καί μή 
ένταγμένουν σέ ένα συνολικό σχεδιασμό οργάνων ( ΕΘΕΑΠ, 
ΙΤΣΑΚ) καί ή περιστασιακή δημιουργία σέ επίπεδο υλο
ποίησης υπηρεσιών γιά τήν άντιμετώτισή τών εκτάκτων 
άναγκών ( ΤΑΣ ΤΑΣΒΕ) δέν μπόρεσαν σέ καμιά περί
πτωση νά άντιμετωτίσουν συνολικά τό πρόβλημα τής χά
ραξης καί υλοποίησης, ενιαίας καί άποτελεσματικής άντι- 
σεισμικής πολιτικής πού θά έπέτρεπε καί στον πληθυσμό νά 
αισθάνεται άσφαλής καί θά οδηγούσε σέ προβλεπτό μέλλον, 
στήν αντισεισμική θωράκιση τής χώρας.

Ή έλλειψη προετοιμασίας οργάνωσης καί υποδομής γιά 
τήν άντιμετώπιση τών σεισμών είχε σάν άποτέλεσμα καί 
τήν μεγάλη έκταση τών καταστροφών άπό τούς τελευταίους 
σεισμούς παρ’ όλα ότι ή έντασή τους δέν ήταν τόσο ύψηλή ώστε 
να δικαιολογεί τήν οικονομική ψυχολογική καί κοινωνική 
παράλυση όλ.όκληρων περιοχών τής χώρας γιά ένα μεγάλο 
χρονικό διάστημα καί. τήν παντελή σχεδόν άδυναμία τής 
Πολιτείας νά παράσχει άμεση άρωγή καί βοήθεια, περί
θαλψη ( στέγαση τρόφιμα) στούς πληγέντες άπό τούς σει
σμούς.

Τό ΠΑΣΟΚ καί ως αντιπολίτευση άπό παλαιότερα είχε 
έκφράσει διά στόματος τοΰ σημερινού Πρωθυπουργού τήν 
άνάγκη ουσιαστικής καί οργανωμένης άντισεισμϊκής προ
στασίας τής χώρας μέ τή σύσταση ειδικού αύτόνομου ορ
γανισμού άντισεισμικοΰ σχεδιασμοΰ και προστασίας (Ο ΑΣ Π ). 
Μ/.οποίοϋμε σήμερα ώς Κυβέρνηση τήν έκφρασμένη πο
λιτική βούληση γιά τή δημιουργία τοΰ ειδικού φορέα προ- 
χ.υΐώντας στή μορφοποίηση καί στή συνέχεια στην συγκρό
τησή του ώστε νά δοθεί τέλος στήν πρόχειρη, άποσπασματική 
καί μεθύστερη άντιμετώπιση τών προβλημάτων τών σεισμών, 
καί νά τεθούν οί βάσεις γιά τήν περιφρούρηση τής 
ζωής καί τής γαλήνης τοΰ λ.αοΰ μας άπό τούς σεισμικούς κιν
δύνους.

Ό αύτόνομος ειδικός « ’Οργανισμός ’Αντισεισμικού 
Σχεδιασμοΰ καί Προστασίας» (ΟΑΣΠ) θά έχει τήν εύθύνη 
τής επεξεργασίας τοΰ σχεδιασμοΰ καί τής έξειδίκευσης τής 
άντισεισμϊκής πολ.ιτικής τής χώρας καθώς καί τήν εύθύνη 
τού συντονισμού τής εφαρμογής της.

Στά πλαίσια αύτά ό φορέας:
Συγκεντρώνει τις πληροφορίες γύρω άπό τά σεισμολογικά 

προβλήματα τής χώρας.
Καθορίζει τά άπαιτούμενα- κυρίως-έφαρμοσμένα ερευνη

τικά προγράμματα παρέχει τις πληροφορίες πού χρειάζονται 
καί άξιοποιεΐ τά σχετικά συμπεράσματα. Γιά τό σκοπό 
αύτό συνεργάζεται μέ τό διατιθέμενο.έρευνητικό δυναμικό 
(κέντρα έρευνών πανεπιστήμια, ιδιώτες κλ.π.) καί τούς 
σχετικούς κρατικούς καί ήμικρατικούς φορείς οργανισμούς 
κλ.π. ( ΔΕΗ, ΙΓΜΕ, ΤΕΕ κλπ.)

Κατευθύνει καί συντονίζει τή διαμόρφωση σχεδίων έκ
τακτης άνάγκης γιά τήν περίπτωση σεισμού.

Συντονίζει τό έργο τής εκπαίδευσης καί ενημέρωσης τού 
πληθυσμού πάνω στά προβλήματα τοΰ σεισμού καί τά σχέ
δια Έκτακτης Άνάγκης.

Σχεδιάζει καί συντονίζει τό έργο τής άντισεισμϊκής άμυνας 
τής χώρας κατά τήν προσεισμική καί σεισμική περίοδο, 
καί τό έργο τής άποκατάστασης κατά τήν μετασεισμική 
περίοδο. '

Γ Γιά τήν πραγμάτωση τοΰ στόχου αύτοΰ καί ύστερα άπο 
τις πρώτες σχετικές επεξεργασίες άπό τις άρχές Φεβρουάριου 
1982 ζητήθηκε ή κατ’ άρχήν γνώμη διαφόρων φορέων πού 
έχουν σχέση μέ τό θέμα ( ’Αστεροσκοπεία Άν. 'Ιδρύματα, 
’Επιστημονικοί καί Κοινωνικοί φορείς) καί ειδικών επι
στημόνων.

Στή συνέχεια στάλθηκε στούς Κοινωνικούς καί επιστη
μονικούς φορείς Πανεπιστήμια κλπ. εισήγηση μέ τούς στό
χους καί τή διάρθρωση καί τά διάφορα τμήματα τού ’Οργα
νισμού μέ την παράκληση νά υπάρξουν κρίσεις καί υπο
δείξεις ενώ παράλληλα ορισμένες έπαφές έγιναν καί μέ 
άντίστοιχους φορείς άλλων χωρών. Άπό τις άπαντήσεις πού 
πήραμε προκύπτει ότι :

α) Είναι καθολική ή άποψη πώς ή δημιουργία ενιαίου 
φορέα άντισεισμϊκής προστασίας άποτελεϊ ούσιαστικό βήμα 
γιά τήν όργάνωση τής άμυνας τής χώρας στά προβλήματα 
πού συσσωρεύει ό σεισμός στή χώρα μας. . ... .

β) Είναι καθολική ή άποψη πώς ή προτεινόμενη διάρθρωση 
είναι κατ’ άρχήν όρθή. Έγιναν βέβαια παρατηρήσεις καί 
υποδείξεις πού στο μεγαλύτερο ποσοστό τους υπήρξαν 
εποικοδομητικές καί έχουν συμπεριληφθεΐ στο σχετικό κεί
μενο.

Έτσι τό προτεινόμενο σχέδιο νόμου εμπεριέχει τήν 
προσπάθεια άξιοποίησης τής ελληνικής καί διεθνούς εμπειρίας 
στά θέματα τού άντισεισμικοΰ σχεδιασμοΰ καί προστασίας. 
'Η καταγραφή τής πείρας καί τών άπόψεων τών έπιστημο
νικών καί κοινωνικών φορέων συνέβαλ-ε άποφασιστικά πρός 
αύτή τήν κατεύθυνση καί άξιοποιεΐ σ’ ένα βαθμό καί τή 
διεθνή έμπειρία, προσαρμοσμένη όμως στήν 'Ελληνική πραγ-
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χτικότητα καί δέν αποτελεί απομίμηση ή αντιγραφή προ- 
ύπων άλλων χωρών. ·; ··■·
Το σχέδιο νόμου επίσης προσαρμόζει τη σχετική νομο- 

:σία γΐά τό ΙΤΣΑΚ.
Τά βασικά χαρακτηριστικά τοΰ ’Οργανισμού Άντισεισμι- 

οΰ Σχεδιασμοΰ καί Προστασίας συνοψίζονται στά έξης :
1. *0 ’Οργανισμός ’Αντισεισμικού Σχεδιασμοΰ καί Προ- 

τασίας ( Ο ΑΣ Π) έχει τήν άποκλειστική ευθύνη γιά τήν 
ντισεισμική θωράκιση της χώρας. Ό ρόλος του είναι 
τιτελ.ικός συντονιστικός συμβουλευτικός.

Αυτό σημαίνει ότι ό ΟΑΣΠ επεξεργάζεται τήν άντι- 
εισμική πολιτική τής χώρας1 σχεδιάζει συντονίζει, άλλα 
ζί κατευθύνει τό έργο της άντισεισμικής προστασίας. 
Ετσι ενώ ό ίδιος δέν έκτελεΐ ερευνητικό έργο, είναι σε 
έση, να τό κατευθύνει.’Αναθέτει προγράμματα εφαρμοσμένης 
ρευνας στά Πανεπιστήμια έρευνηττκά κέντρα οργανισμούς, 
άδικούς επιστήμονες κλπ. Τέτοιο έργο σέ συνεχή καί μόνιμη 
αση έκτελεΐ καί τό ΙΤΣΑΚ τό όποιο άναμορφώνεται καί 
ροσανατολίζει τό έργο στά πλαίσια της συνολικής άντι- 
εισμικής πολιτικής τής χώρας σέ στενή συνεργασία 
έ τόν ΟΑΣΠ.
2. Ή ύλοποίηση τής άντισεισμικής πολιτικής δέν γί- 

;ται άπό τόν ΟΑΣΠ άλλά άπό άποκεντρωμένη Κρατική 
ομή. Γιά τό σκοπό αύτό δημιουργοϋνται « ’Οργανικές - 
Ιονάδες ’Αντισεισμικής Προστασίας» στις κρατικές ύπηρε- 
ές καί οργανισμούς πού έχουν σχέση μέ τήν άντιμε- 
ώπιση τών προβλημάτων άπό τούς σεισμούς. Τό έργο 
ών μονάδων αύτών κατευθύνει καί συντονίζει ό ΟΑΣΠ.
Οί μονάδες αύτές λειτουργούν μέ σταθερή καί μόνιμη 

άση καί, ό ρόλος τους συνίσταται κύρια στήν ύλοποίηση 
ής αντισεισμικής πολιτικής στούς αντίστοιχους τομείς δρα- 
τηριότητας τών υπηρεσιών ή οργανισμών όπου είναι όργα-ς 
.κά ένταγμένα.
3. Πέρα άπό τις μονάδες αύτές δημιουργεΐταϊ σέ κάθε

ΐομαρχία τό κύτταρο τής άντισεισμικής. προστασίας σέ 
ομαρχιακό επίπεδο. ,

"Οπως είναι φυσικό αύτή ή οργανική μονάδα Νομαρχίας 
άλλες περιπτώσεις θά είναι στοιχειώδης καί σέ άλλες 

ατανάγκη θά είναι διευρημένη καί μέ μεγαλύτερο άντι- 
:ίμενο.
4. Ή συγκρότηση καί στελέχωση τοΰ ΟΑΣΠ πρέπε1 
ϊ διασφαλίζει τήν εύέλικτη καί άποτελεσματική λειτουργία 
/υ, Αύτό εξασφαλίζεται μέ διοικητική δομή λιτή καί 
υρώδη καί μέ στελέχωση άπό πρόσωπα μέ έξειδίκευση 
τό άντικείμενο πού χειρίζονται άλλά καί οργανωτικές καί 
οικητικές ικανότητες. Ή Διοίκηση είναι ολιγομελής καί 
τοτελεΐται άπό πρόσωπα μέ επιστημονικές γνώσεις καί 
οικητικές ικανότητες. "Ετσι γίνεται δυνατή ή άμεση καί 
τεύθυνη λήψη άποφάσεων. Τό προσωπικό ένεκα τής φύ- 
:ως του’Οργανισμοΰ θά άποτελεΐται καίάπο τακτικούς ύπαλ- 
ηλ.ους (κύρια το διοικητικό προσωπικό καί ένα μέρος τοΰ 
τιστημονικοΰ προσωπικοΰ καί άπό πρόσωπα μετακλητά 
ά άπασχόληση ορισμένου χρόνου.
Γά πρόσωπα αύτά μπορεί νά προέρχονται άπό ’Επιστημονικά 
δρύματα εσωτερικού ή εξωτερικού άπό οργανισμούς ή 
ημόσιες υπηρεσίες ή άπό τόν ιδιωτικό τομέα.
5. Οί άνωτέρω βασικές άρχές λειτουργίας προσδιορίζουν 

χί τή μορφή τού σχεδίου νόμου πού έχει άνάγκη γιά ση- 
αντικές εξουσιοδοτήσεις ώστε μέ τήν πορεία τού χρόνου 
χ είναι δυνατή ή προσαρμογή στις άνάγκες καί στήν πείρα 
ού θά δημιουργεΐταϊ συνεχώς.
6. Τέλ.ος ώς προς τό ΙΤΣΑΚ προσαρμόζεται ή νομοθεσία 

.υ ώστε νά γίνει εύέλικτο όργανο γιά τήν πραγμάτωση 
ευνας σέ στενή συνεργασία μέ τόν ΟΑΣΠ καί νά μπορεί νά 
εςάγει τέτοιες έρευνες καί γιά λογαριασμό τρίτων άκόμα καί 
:νων χωρών, φυσικά μέ άντίστοιχη άμοιβή.
Ειδικά γιά τις έπιμέρους διατάξεις τού Σχεδίου σημειού- 

/νται τά έξής :

"Αρθρο 1.
Περιλαμβάνει τή σύσταση τού ’Οργανισμού τήν έδρα του 

καί τήν έποπτεία του κατά τις διατάξεις τού νόμου.

"Αρθρο 2.
Περιγράφει τό σκοπό τού ’Οργανισμού, όπως αναλυτικό

τερα έχει άναπτυχθεΐ πιο πάνω.

Άρθρο 3.
Τό άρθρο αύτό προβλ.έπει τή σύνθεση τού Διοικητικού 

Συμβουλίου τού ’Οργανισμού, καί παρέχει τή δυνατότητα 
(παρ. 7) νά ρυθμιστούν οί λεπτομέρειες τής λειτουργίας 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου μέ άποφάσεις.

Γιά τό Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει νά σημειωθεί ότι τήν 
προτεινόμενη σύνθεσή του έπερέασε ή ιδιομορφία τού ’Οργα
νισμού πού επιβάλλει τό Διοικητικό Συμβούλιο νά άσκεΐ δύο 
ομάδες καθηκόντων, δηλ.αδή έκτος άπό τις διοικήσεις νά 
καταρτίζει σέ τελική μορφή καί τά σχέδια άντισεισμικής 
προστασίας. Προκρίθηκε νά άποφευχθεΐ ή δημιουργία άλλου 
χωριστού οργάνου γι’αύτόν τόν τελευταίο σκοπό γιατί τότε θά 
παρουσιαζόταν τό μειονέκτημα τής άνάγκης συντονισμού 
συνεργασίας κλπ. Μέ τις σκέψεις αύτές στή σύνθεση τού 
Διοικητικού Συμβουλίου προβλέπονται καί πρόσωπα μέ 
διοικητική διοικητική πείρα καί πρόσωπα μέ τις άντίστοιχες 
επιστημονικές γνώσεις έτσι πού νά μπορεί —να 
υπάρχει ή γρήγορη καί νευρώδης διοίκησης άλλ,ά καί τό 
άπαιτούμενο επιστημονικό υπόβαθρο.

Άρθρο 4.
Τό άρθρο αύτό προβλέπει γιά τή διοίκηση τού ’Οργανι

σμού. .......... ψ ', .
Ή διοίκηση, προβλέπεται καταρχήν ότι άνήκει στο 

Διοικητικό Συμβούλιο καί παρέχεται ή δυνατότητα νά 
γίνει μεταβίβαση άρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο ή ’Αντιπρό
εδρο, σέ μέλη τοΰ Δ.Σ., στο Διευθυντή'τού ΟΑΣΠ ή 
σέ άλλα όργανα τής υπηρεσίας του, μετά άπό πρόταση τού 
Διοικητικού Συμβουλ,ίου καί έγκριση τού Υπουργού Δη
μοσίων "Εργων.

Άρθρο 5.
Τό άρθρο αύτό παρέχει τήν δυνατότητα σύστασης Μο

νίμων ή προσωρινών Επιστημονικών ’Επιτροπών συμ
βουλευτικού χαρακτήρα σέ θέματα τού ΟΑΣΠ. *Η σύσταση 
τών ’Επιστημονικών αύτών ’Επιτροπών κρίθηκε άναγκαία 
ύστερα άπό τήν κατάργηση τής ΕΟΕΑΠ καί ή γνώμη τους 
σέ δυσχερή επιστημονικά θέματα τού ’Οργανισμού θά 
συμβάλλει πολύ στήν καλύτερη έπιτέλ.εση τού σκοπού 
του.

Άρθρο 6.
Μέ το άρθρο αύτό προβλεπεται ότι ή εκπροσώπηση άνήκει 

καταρχή στον Πρόεδρο τού Διοικητικού Συμβουλ.ίου άλλά 
παρέχεται ή δυνατότητα τό Διοικητικό Συμβούλιο νά 
μεταβιβάσει αύτήν τήν εξουσία.

Άρθρο 7.
Τό άρθρο αύτό προβλέπει τή σύσταση μιας θέσης μετακλη

τού ύπαλλ.ήλ.ου μέ βαθμό β τών ειδικών θέσεων. Ό υπάλληλες 
αύτός θά είναι ό Διευθυντής τής ύπηρεσίας τού ΟΑΣΠ, 
καί θά φέρει κυρίως τό βάρος τής επιτέλεσης τού σκοπού 
τού ’Οργανισμού.

Άρθρο 8.
Τό άρθρο αύτό προβλέπει τούς πόρους τοΰ ’Οργανισμού 

καί ιδιαίτερα τήν κρατική επιχορήγηση κλπ.

Άρθρο 9.
Τό άρθρο αύτό προβλέπει γιά τά προγράμματα καί σχέ

δια άντισεισμικής προστασίας πού άποτελούν τό κύριο 
μέσο γιά τήν άσκηση τής άντισεισμικής πολιτικής
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Ή διάταξη προβλέπει τον τρόπο κατάρτισης καί έγκρισης 
των προγραμμάτων καί σχεδίων αυτών, ώστε να γίνουν υπο
χρεωτικά καί εφαρμόσιμα.

Ή διάρθρωσή τοϋ ΟΑΣΠ καί οί αρμοδιότητες των οργα
νικών του μονάδων, όπως θά καθοριστούν μέ τον ’Οργανισμό 
του τοϋ άρθρου 11, Οά εξασφαλίσουν δυνατότητα χάραξης 
καί λειτουργίας τέτοιων σχεδιασμών.

“Αρθρο 10.
Τό άρθρο αύτό προβλέπει ότι ή διαχείρηση τοϋ Ο ΑΣ Π θά 

γίνεται σύμφωνα μέ ειδικό Οικονομικό Κανονισμό.
Ή λύση αυτή προκρίνεται ένεκα της ιδιομορφίας τοϋ 

έργου τοϋ Όργανισμοϋ τονίζεται όμως ότι ή διαχείριση θά 
γίνεται βάση προϋπολογισμού πού θά έγκρίνεται, οί δαπάνες 
θά πραγματοποιούνται μέ διαγωνισμούς ( πάνω άπό ορισ
μένο όριο) κλπ.

“Αρθρο 11.
Τό άρθρο 11 προβλέπει ότι ή οργάνωση τών υπηρεσιών 

τοϋ ΟΑΣΓΙ θά γίνει μέ τον ’Οργανισμό του,
Τονίζεται ή ιδιομορφία πού εΐσάγεται άπό την παραγρ. 4 

τοϋ άρθρου πού διακρίνει τό προσωπικό με σχέση εργασίας 
Εδιωτικοϋ δικαίου ( οχι μόνιμο) σέ δύο κατηγορίες:

α) στο επιστημονικό προσωπικό πού κατ’ άνάγκη θά 
χρησιμοποιείται στον ’Οργανισμό γιά την επιτέλεση τοϋ 
σκοποϋ του σποραδικά καί μέ διαφορετικό χρόνο γιά τον 
καθένα. “Ετσι τό προ· ώπικό αυτό θά επιλέγεται καί ή 
απασχόληση καί αμοιβή του θά καθορίζεται έξω άπό τά 
συνηθισμένα πλαίσια προσωπικού καί

β) στο λοιπό τεχνικό καί βοηθητικό προσωπικό στο 
όποιο θά εφαρμόζονται όλες οί γενικές διατάξεις τοϋ προ
σωπικού ιδιωτικού δικαίου τών ΝΠΔΔ.

“Οσο γιά τη δομή τών 'Υπηρεσιών τοϋ ΟΑΣΠ λόγω της 
ιδιομορφίας του αυτή σχεδιάζεται νά περιλαμβάνει' τούς 
έξης τομείς δραστηριοτήτων, έκπαίδευση-ένημέρωση-διεθνεϊς 
σχέσεις, σεισμοτεχνικός τομέας, αντισεισμικές κατα
σκευές, κοινωνική άντισεισμική άμυνα καί διοίκηση.

Άρθρο 12.
Τό άρθρο αύτό προβλέπει τή νέα όργάνωση τοϋ ΙΤΣΑΚ, 

ώστε νά καταστεί άποτελεσματικότερη ή λειτουργία του 
καί νά μπορέσει σέ στενή συνεργασία μέ τον ΟΑΣΠ νά 
έπιτελέσει τον ερευνητικό καί επιστημονικό του ρόλο 
στόν τομέα της άντισεισμικής θωράκισης της χώρας. 
’Ιδιαίτερα τονίζεται ότι μέ τις διατάξεις καθορίζονται 
τέσσερες βαθμίδες Μόνιμου Ερευνητικού Προσωπικού πού 
αντιστοιχούν μέ τις άντίστοιχες βαθμίδες τοϋ Διδακτικοϋ- 
’Ερευνητικού Προσωπικού τών Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών 
'Ιδρυμάτων καί τοϋ παρέχεται ή δυνατότητα νά μετακαλεϊ 
γιά τις άνάγκες του ερευνητές Έλληνες ή ξένους γιά 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Τό ΙΤΣΑΚ μπορεί νά 
συνεργάζεται μέ ερευνητικούς φορείς (Πανεπιστήμια, 
’Οργανισμούς, ιδιώτες,) μέ όρους πού καθορίζει έκάστοτε 
το Διοικητικό του Συμβούλιο. > ·· >· -

■ Άρθρο 13.
< Τό άρθρο αύτό περιλαμβάνει τις τελικές διατάξεις άπό 

τις οποίες ιδιαίτερα σημειώνεται ή κατάργηση της νομοθεσίας 
σής ΕΘΕΑΠ ή όποια όμως ΕΘΕΑίί θά εξακολουθεί νά 
λειτουργεί ( μέ τις διατάξεις πού τήν διέπουν) τρεις μήνες 
μετά τή συγκρότηση τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ
ΟΑΣΠ.

Γιά τό Διοικητικό Συμβούλιο τοϋ ΙΤΣΑΚ προβλέπεται 
η λειτουργία αύτοϋ μέχρι συγκρότησης τοϋ νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου.

Ειδικά διατηρούνται μέχρις οτου εκπληρώσουν τήν 
αποστολή τους ή Συντονιστική ’Επιτροπή συμμετοχής τής 
Ελλάδας στό Περιφερειακό Πρόγραμμα UNESCO 

και η Επιτροπή Περιφερειακού Προγράμματος UNIDO 
/UNDI. , '

Άρθρο 14.
Τέλος τό άρθρο αύτό περιέχει τήν ρήτρα γιά τήν ισχύ 

τοϋ Νόμου.
’Αθήνα. 11 Νοεμβρίου 1982 

Οί 'Υπουργοί
Ποοείείας τής Κυόέίνησης Εσωτερικών

ΑΓΑΜ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
Δημοσίων Έργων Δικαιοσύνης

Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟ Π ΟΥΔΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΑΛΕΞ. ΜΑΓΚΑΚΗΣ
Έύνικής Π αιϊ. καί θρ/των Οικονομικών
ΑΠ. ΚΑΚΛΑΜΑΧΗΣ ΔΗΜ. ΚΟΥΑΟΥΡΙΑΝΟΣ

Χω:/ΐό·2ς Οικισμού καί Π εο/ντος Έρευνας καί Τεχνολογίας 
’ ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ ‘ ΓΕΩΡΓ. ΛΙΑΝΗΣ

Υγείας καί Πρόνοιας 
ΠΑΡ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΙΤΙΟΑΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΛΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 
------- ------- ------- ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ _ _ :______________

Ν. 867/1979 «περί κυρώσεως καί συμπληρώσεως τής άπό 
28.7.197S Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου τού Προέ

δρου τής Δημοκρατίας «περί άποκαταστάσεως ζημιών 
έκ τών σεισμών 1978 εις περιοχήν περιοχήν Βορείου 
Ελλάδος κλπ. καί ρυθμίσεως ετέρων τινών συναφών 
θεμάτων».

ι ~ Άρθρον έβδομον.
Τό άρθρον 16 τής αύτής διά τοϋ άρθρου πρώτου τοϋ 

παρόντος κυρ θυμένης Πράξεως άντικαθίσαται ώς άκολού- 
Οως :

«Άρθρον 16.
1. Συνιστάται- Νομικόν Προσωπικόν Δημοσίου Δικαίου 

' υπό τόν τίτλον « Ίνστιτοϋτον Τεχνικής Σεισμολογίας καί
’Αντισεισμικών Κατασκευών» έδρεϋον εις Θεσσαλονίκην 
καί τελούν υπό τήν έποπτείαν τού 'Υπουργείου Δημοσίιον 
Έργων. .

2. Σκοπός τοϋ ’Ινστιτούτου είναι ή έφηρμοσμένη έρευνα 
εις τούς τομείς τής Τεχνικής Σεισμολογίας καί τής ’Αντι
σεισμικής Μελέτης τών Κατασκευών, ιδία δε :

c ) ή συγκέντρωσις καί άξιοποίησις των απαραιτήτων δε
δομένων διά τήν άποτίμησιν τοϋ σεισμικού κινδύνου, έκφρα- 
ζομένου είς μονάδας έπιταχύνσεως, ταχύτητος καί μετακινή- 
σεως διά διαφόρους περιόδους έπαναληψεως εις τους κυριω- 
τέρους οικισμούς τής Χώρας, ~

β) ή έκπόνησις μικροζωνικών μελετών διά τόν προσδιο
ρισμόν τής έπικρατούσης περιόδου καί τοϋ ρόλου γενικώς τών 
τοπικών έδαφικών συνθηκών είς τάς άνωτέρω σεισμικάς
TZGCpX'fLC» ^ ^ ^

γ) ή έγκατάστασις καί ή συντήρησις δικτύου επιταχυν
σιογράφων είς καταλλήλους θέσεις καί ή άξιοποίησις τών άνα- 
γραφών τούτων,

δ) ή τεκμηρίωσις, ή έρευνα, αί μελέταΤεΐς θέματα άντι- 
σεισμικών κατασκευών, ή συνεργασία διά τήν σύνταξιν 
άντισεισμικών κανονισμών καί προτάσεων σχετικών προ
διαγραφών καί ή διεξαγωγή σχετικών πειραματικών μετρή
σεων.

3. Τό Ίνστιτοϋτον διοικεΐται ύπό έννεαμελοϋς Διοικητι
κού Συμβουλίου άποτελουμένου :

α) έκ τών Καθηγητών Έδαφομηχανικής, Σιδηροπαγούς 
Σκυροδέματος, Έφηρμοσμένης Στατικής καί Γεωφυσικής 
τοϋ Άριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

β) έξ ένός Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού τοϋ 
'Υπουργείου Δημοσίων “Εργων καί

γ) έκ τεσσάρων Ελλήνων ’Επιστημόνων άνεγνωρισμένης 
έπιστημονικής εμπειρίας είς θέματα αρμοδιότητας τοϋ ’Ιν
στιτούτου, τών ίύο έκ τούτων όριζομένων ύπό τοϋ ΤΕΕΙ >
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Τδ Διοικητικόν Συμβούλιον συγκροτείται δι’ άποφάσεως 
τοΰ 'Υπουργού Δημοσίων Έργων διά της οποίας ορίζεται 
έκ των ανωτέρω μελών καί ό Πρόεδρος καί Αντιπρόεδρος 
αύτοΰ. Τά υπό στοιχεΐον γ μέλη διορίζονται διά τετραετή 
θητείαν. Χρέη Γραμματέως έκτελεΐ υπάλληλος τοΰ ’Ινστι
τούτου.

4. Δι’ άποφάσεως τοΰ Δ. Σ., έγκρινομένης ΰπό τοΰ 'Υ
πουργού Δημοσίων “Εργων ορίζεται έκ τών μελών τοΰ Διοι
κητικού Συμβουλίου ό διευθύνων Σύμβουλος τοΰ Ίνστιτού-- 
του.

5. Δι’ αποφάσεων τοΰ 'Υπουργού Δημοσίων Έργων καθο
ρίζονται τά της άπαιτουμένης άπαρτίας καί πλειοψηφίας 
πρός λήψιν άποφάσεως υπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, 
τό όποιο νομίμως συνέρχεται καί έν τυχόν ελλείψει τινών τών 
στοιχεΐον α της παρ. 3 μελών, τά της λειτουργίας έν γένει 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου ώς καί αί κατά μέρος άρμοδιό- 
τητες τοΰ Προέδρου, ’Αντιπροέδρου καί τοΰ Διευθύνοντος 
Συμβούλου. Εις περίπτωσιν μεταβολών εις τάς έδρας τάς 
μνημονευομένας ΰπό στοιχεΐον α της παραγρ. 3 τοΰ παρόν
τος αί σχετικαί προσαρμογαί γίνονται δι’ άποφάσεως τοΰ 
Υπουργού Δημοσίων “Εργων, μετά γνώμην τής Συγκλήτου 
τοΰ Άριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

6. Είς τόν Πρόεδρον, ’Αντιπρόεδρον, τά μέλη, τόν Γραμ
ματέα τοΰ Δ.Σ. καί τόν Διευθύνοντα Σύμβουλον καί άναλό- 
γως τών καθηκόντων έκάστου καταβάλλεται μηνιαία άπο- 
ζημίωσις, όριζομένη κατά τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 8 τοΰ 
Ν. 754/1978 «περί ρυθμίσεως τών άποδοχών τών δημοσίων 
υπαλλήλων κ.λπ.».

7. Διά Π. Δ/μάτων έκδιδομένων προτάσει τών 'Υπουργών 
Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Οικονομικών καί Δημοσίων 
“Εργων καθορίζονται οί πόροι τοΰ 'Ιδρύματος, ή όργάνωσις 
τών 'Υπηρεσιών αύτοΰ, αί όργανικαί θέσεις κατά κλάδους 
καί βαθμούς τοΰ τακτικοΰ προσωπικού αύτοΰ ώς καί ό άρι- 
θμός τών θέσεων αί όποΐαι θά πληροΰνται δι’ υπαλλήλων έπί 
σχέσει ιδιωτικού δικαίου καί πάσα άναγκαία διά την λει
τουργίαν τοΰ 'Ιδρύματος λεπτομέρεια.

Δι’ ομοίως έκδιδομένων Διαταγμάτων καθορίζεται κατά 
παρέκκλισιν πάσης γενικής ή ειδικής διατάξεως ό άριθμός 
καί τά τής άποζημιώσεως τών έπί θητεία προσλαμβανομένων 
Ειδικών ’Επιστημονικών Συμβούλ.ων καί τά τής άναθέσεως 
ειδικών επιστημονικών εργασιών ή ερευνών εις αυτούς. 
Τά καθήκοντα τοΰ Ειδικού Επιστημονικού Συμβούλιου δεν 
είναι άσυμβίβχστα πρός τά καθήκοντα τοΰ μέμους τοΰ Διοι
κητικού Συμβουλίου τοΰ 'Ιδρύματος. Εις την τελευταίαν ταύ- 
την περίπτωσιν καταβάλλεται έπιλ.εκτικώς μόνον ή μία τών 
άποζημιώσέων.

8. Μέχρις έπανδρώσεως τών υπηρεσιών τοΰ ’Ινστιτούτου 
αί ανάγκαι αύτοΰ εις προσωπικόν καλ,ύπτονται διά διχθέσεως 
προσωπικού τής ΥΑΣΒΕ, αί δέ λ.οιπχί άμεσοι άνάγκαι λει
τουργίας αυτού καλ,ύπτονται έκ τών πιστώσεων έφχρμογής 
τής παρούσης.

“Αρθρον δέκατον τέταρτον.
1. Συνιστάται παρά τώ 'Υπουργείω Δημοσίων “Εργων, 

επιτροπή έπί τών θεμάτων τής άντισεισμικής προστασίας 
τής Χώρας ύπό τόν τίτλον «’Εθνική ’Επιτροπή ’Αντι
σεισμικής Πολιτικής (ΕΘΕΑΠ)».

2. Ή ΕΘΕΑ Π άτοτε/.εϊ το άνώτατιν συμβουλευτικόν όργχ- 
νον τού Κράτους έτ: τής άντισεισμικής το/.ιτικ.ής και τοΰ συν- 
τονιτμοϋ δράσεως τών κατά μέρος οορέων αυτής και είναι 
άρμοδία νά παρέχη γνώμην, εΐτε κατόπιν ερωτήματος τοΰ 
1 πουργοΰ Δημοσίων “Εργουν, εΐτε οΐκοθεν, έπί παντός θέ

ματος, σχετιζομένου μέ τήν ανωτέρω άποστολ.ήν της καί 
Ιδία :

α) Έπί τοΰ μεγέθους τοΰ σεισμικού κινδύνου τών οικισμών 
τής Χώρας.

β) Επί τών άντισεισμικών Κανονισμών.
γ) Επί τής λήψεως μέτρων ένισχύσεως υφισταμένων δο

μικών έργων δημοσίας χρήσεως ή ιδιαιτέρας σημασίας, μή 
κατασκευασθέντων κατά τόν ίσχύοντα αντισεισμικόν κανο
νισμόν είς οικισμούς μεγάλ.ης σεισμικής έπικινδυνότητος.

δ) Έπί τής λ.ήψεως μέτρων πρός άποτροπήν τής ρυπάνσ- 
σεως τοΰ περιβάλλοντος καί άλλων κινδύνων εύρείας κλ.ίμα- 
κος, προκαλ,ουμένων έκ σεισμικών καταστροφών.

ε) Περί τών τρόπων άντιμετωπίσεως τών έκ τοΰ σεισμού 
δημιουργουμένων κοινωνικοψυχολ.ογικών προβλημάτων.

στ) Περί τών τρόπων ένημερώσεως τοΰ πλ.ηθυσμοΰ διά 
τήχ προφύλαξίν του έκ τών συνεπειών τοΰ σεισμού.

ζ) Έπί τοΰ συντονισμού τών φορέων, οί όποιοι ώς έκ τής 
άποστολής των έχουν ώς άντικείμενον άρμοδιότητος τήν 
παροχήν πρώτων 'Υγειονομικών καί Κοινωνικών βοηθειών 
ή τήν προσωρινήν ή οριστικήν στεγαστικήν άποκατάστασιν 
τών πλ.ηγέντων.

η) Έπί τής έκτάκτου οικονομικής ένισχύσεως ύπηρεσιών 
καί φορέων άσχολουμένων μέ τήν σεισμικότητα, τεχνικήν 
γεωλ,ογίαν, τήν άντισεισμικήν τεχνολογίαν, τεχνικήν σει
σμολογίαν καί τήν κοινωνιολ.ογίαν τής κατοικίας διά τήν έκ- 
πόνησιν ειδικών μελ.ετών.

θ) Έπί τής άναθέσεως μελ.ετών έπί θεμάτων άντισεισμο- 
κής πολιτικής.

ι) Έπί τής έκπαιδεύσεως ή μετεκπχιδεύσεως έπιστημό- 
νων έπί τών σεισμικών προβλ,ημάτων.

κ) Έπί τής συνεργασίας μετά ξένων οργανισμών καί έκ- 
προσωπήσεως τής Ελλάδος είς συνόδους καί συνέδρια συν
ερχόμενα έν τή ήμεδαπή ή άλλ,οδαπή καί άναφερόμενα είς 
θέματα σεισμολογίας, άντισεισμικών κατασκευών καί έν 
γένει άντισεισμικής πολιτικής.

κα) Έπί τής σκοπιμότητος καί τής προόδου έκτελέσεως 
τών πάσης φύσεως διακρατικών προγραμμάτων σχετικών 
μέ τήν σεισμικότητα καί τήν άντισεισμικήν τεχνολογίαν.

3. Ή ΕΘΕΑΠ συντίθεται ώς άκολούθως : , ' ί1
α) Έξ ενός άνωτέρου άξιωματικοϋ τοΰ 'Υπουργείου : 

Εθνικής Άμύνης, ενός άνωτέρου υπαλλήλου τοΰ 'Υπουρ
γείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών καί έξ ένός υπαλλήλου πολι
τικού μηχανικού τοΰ 'Υπουργείου Δημοσίων “Εργων 
(ειδικευμένου είς τάς άντισεισμικάς κατασκευάς), οριζό
μενων ύπό τοΰ οικείου 'Υπουργού.

β) Άνά ένός έκπροσώπου τών κάτωθι νομικών προσώ
πων : Τοΰ Εθνικού ’Αστεροσκοπείου ’Αθηνών (Γεωδυνα
μικόν Ίνστιτοϋτον), τοΰ ’Ινστιτούτου Γεωλογικών καί 
Μεταλλευτικών Ερευνών (τής Τεχνικής Γεωλογίας ή τής 
Γεωφυσικής) καί τοΰ ’Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολ.ογίας 
καί ’Αντισεισμικών Κατασκευών, οριζόμενων ύπό τών Διοι
κητικών Συμβουλ.ίων αύτών.

γ) Έξ ένός έκπροσώπου τοΰ Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος, όριζομένου ύπό τής Διοικούσης Επιτροπής αύτοΰ.

δ) Έξ εξ καθηγητών Πολιτικών Μηχανικών, είδικότητος 
σχετιζομένης μέ θέματα άντισεισμικών κατασκευών, ήτοι 
δύο τοΰ Εθνικού Μετσοβίου Πολ.υτεχνείου, ύποδεικνυομένων 
ύπό τής Συγκλήτου αύτοΰ καί άνά ένός τών Πολ,υτεχνικών 
Σχολ.ών τών Πανεπιστημίων : Άριστοτελ,είου Θεσσαλ,ονίκης, 
Πατρών, καί Δημοκριτείου Θράκης, ύποδεικνυομένων ύπό 
τών οικείων Σχολών καί ένός τοΰ Πολ.υτεχνείου Κρήτης, 
όριζομένου ύπό τής Συγκλήτου αύτοΰ.

ε) Έξ ένός Καθηγητοΰ Σεισμολογίας τής Φυσικομαθη
ματικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, όριζομένου 
ύπό τής Σχολής ταύτης.

στ) Έκ πέντε άνεγνωρισμένου κύρους καί μακροχρονίου 
άποδειγμένης πείρας έπιστημόνων, έξ ών εις έν ένεργεία 
δικηγόρος τουλάχιστον παρ’ έφέταις, εις οίκονομολ.όγος, 
εις σεισμολόγος, εις τεχνικός γεωλ.όγος καί εις τών γεω- 
δαιτικών έπιστημών όριζομένων έπί πενταετεΐ θητεία ύπό 
τοΰ 'Υπουργού Δημοσίων “Εργων. Είδικώτερον οί τρεις 
τελ.ευταΐοι έκ τών μελών τούτων ορίζονται έκ προσώπων 
διχθετόντων μακράν καί άνεγνωρισμένην έρευνητικήν άπό- 
δοσιν ή μακράν πανεπιστημιακήν προϋπηρεσίαν.
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4. 'Ο Πρόεδρός, ο Αντιπρόεδρος καί ό Γραμματεΰς της 
Επιτροπής ορίζονται δι’ άποφάσεως τοϋ Ύπουργοΰ Δημο
σίων "Εργων.

5. Εις τον Πρόεδρον, ’Αντιπρόεδρον, τα Μέλη καί τον 
Γραμματέα τής ’Επιτροπής καταβάλλεται άποζημίωσις κα- 
νονιζομένη κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 8 τοϋ Νόμου 
754/1978. ΔΓ άποφάσεως των 'Υπουργών Οικονομικών καί 
Δημοσίων "Εργων κανονίζονται καί τα τής καταβολής οδοι
πορικών εξόδων καί ήμερησία: άποζημιώσεως εις τα έκτος 
τής έδρας των μετακινούμενα μέλη τής Επιτροπής διά την 
συμμετοχή των εις τάς συνεδριάσεις ταύτης ή διά την 
έκτέλεσιν υπηρεσίας σχετιζομένης προς τό έργον τής ’Επι
τροπής. Αί έκτος έδρας μετακινήσεις διά την έκτέλεσινν 
υπηρεσίας έγκρίνονται υπό τοϋ 'Υπουργοΰ Δημοσίων Έρ
γων.

6. Τά τής εσωτερικής λειτουργίας τής ’Επιτροπής, τής 
συγκροτήσεως ειδικών υποεπιτροπών καί τής διοικητικής 
διεξαγωγής τοϋ έργου τής Επιτροπής, ρυθμίζονται δι’ άπο- 
φάσεων τοϋ Ύπουργοΰ Δημοσίων "Εργων μετά γνώμην τής
ΕΘΕΑΠ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Σύσταση ’Οργανισμού ’Αντισεισμικού Σχεδι-σμοϋ καί Προ

στασίας (Ο ΑΣ Π) καί σχετικές διατάξεις.
"Αρθρο 1.
Σύσταση

1 · 'Ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου μέ την 
t επωνυμία «’Οργανισμός ’Αντισεισμικού Σχεδιασμοϋ καί 
.Προστασίας» (Ο ΑΣ Π) καί έδρα’τήν ’Αθήνα, λ’ΥΓ ‘
?>?·2. Ό ΟΑΣΠ έχει πλήρη διοικητική καί οικονομική αύτο- 
ί τέλεια. 'Ο Υπουργός Δημοσίων Έργων άσκεϊ τήν Κρατική 
;’Εποπτεία, σύμφωνα μέ τις διατάξεις τοϋ νόμου αυτού.

"Αρθρο 2.
Σκοπός

1. Σκοπός τοϋ ΟΑΣΠ είναι ή επεξεργασία καί ό σχέδια - 
σμός τής αντισεισμικής πολιτικής τής χώρας, στα πλ,αίσια 
τών κυβερνητικών κατευθύνσεων, καθώς καί ό συντονισμός 
τών ενεργειών δημοσίου καί Ιδιωτικού δυναμικού για τήν

.εφαρμογή τής πολιτικής αυτής. ’ ;
2. Για τήν πραγμάτωση τοϋ σκοπού αυτού δ ΟΑΣΠ 

συντάσσει τά άπαιτούμενα προγράμματα, κατευθύνει καί 
συντονίζει τό έργο τής αντισεισμικής άμυνας τής χώρας κατά 
τήν προσεισμική καί σεισμική περίοδο, καθώς καί τό έργο 
ανασυγκρότησης κατά τήν μετασεισμική περίοδο. Για τό 
σκοπό αυτό ό ΟΑΣΠ συνεργάζεται στο εσωτερικό καί έξω-’ 
τερικδ μέ τό σχετικό ερευνητικό δυναμικό (κέντρα έρευνών,

. Πανεπιστήμια, επιστημονικούς καί κοινωνικούς φορείς,ειδι
κούς επιστήμονες κ.λ.π.) καί μέ φορείς τοϋ δημόσιου καί 
ιδιωτικού τομέα, πού έχουν δραστηριότητα σέ σχετικά θέ
ματα.

Στο σκοπό αύτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά :
α) 'Η συγκέντρωση επιστημονικών καί άλλων πληρο

φοριών γύρω άπό τά προβλήματα πού σχετίζονται μέ τήν 
άντισεισμικη πολιτική τής χώρας καί ή διατήρηση κέντρου 
τεκμηρίωσης πληροφοριών, πού παρέχονται άπό όλους τούς 
φορείς.

β) 'Ο καθορισμός καί ή ενδεχόμενη χρηματοδότηση με
ρική ή ολική προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας.

γ) 'Ο προγραμματισμός, συντονισμός καί ή ένδεχόμενη 
ένίσχυση γιά τήν εγκατάσταση στή Χώρα δικτύου σεισμό- 
γράφων, επιταχυνσιογράφων, ή άλλων επιστημονικών οργά
νων καί τή σύνταξη γεωλογικών καί άλλων χαρτών καί με
λετών μικροζωνικών.

δ) Ή εύθύνη γιά τήν σύνταξη, σέ συνεργασία μέ τούς 
άρμόδιους φορείς, τών άντισεισμικών κανονισμών τών κα
τασκευών καί ή παροχή τών στοιχείων πού χρειάζονται γιά 
τούς πολεοδομικούς - χωροταξικούς άντισεισμικούς σχε- 
διασμούς.

ε) 'Ο καθορισμός, συντονισμός καί παρακολούθηση τοϋ 
έργου τής πληροφόρησης καί εκπαίδευσης τοϋ πληθυσμού 
στά θέματα τού σεισμού καί στά σχετικά σχέδια έκτακτης 
ανάγκης, ή εισήγηση τών σχετικών εκπαιδευτικών προγραμ
μάτων στή στοιχειώδη, μέση καί άνώτερη παιδεία καί ή ένί
σχυση προγραμμάτων σχετικής έκπαίδευσης στά άνώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα σέ προπτυχιακό καί μεταπτυχιακό 
επίπεδο.
; στ) Η προώθηση τών σχέσεων τής χώρας μέ τούς 
σχετικούς διεθνείς δργανισμούς, ή άντιπροσώπευσή τους 
στούς ’Οργανισμούς αύτούς, δ συντονισμός τής επιστημονικής 
βοήθειας σέ ξένες χώρες πού πλήττονται άπό τούς σεισμούς 
καί ή άξιοποίηση παρόμοιας βοήθειας.

ζ) 'Η σύνταξη σχεδίων έκτακτης άνάγκης, δ συντονισμός 
καί κατεύθυνση γενικά κάθε προσπάθειας γιά τήν μετα
σεισμική αποκατάσταση τοϋ δομικού πλούτου.» . ’ __ #· - . > . *.

"Αρθρο 3.
Διοικητικό Συμβούλ.ιο

1. Τον ΟΑΣΠ διοικεί Διοικητικό Συμβούλιο πού άπο- 
τελεϊται άπό :
' α) Τόν Πρόεδρο καί τον ’Αντιπρόεδρο πού είναι επι
στήμονες μέ διοικητικές ικανότητες.

( '

β) Ένα μέλος πού ύποδεικνύεται μέ τόν άναπλ.ηρωτή του 
άπό τήν Κεντρική "Ενωση Δήμων καί Κοινοτήτων 'Ελλάδας.

γ) Ένα μέλος πού υποδεικνύεται μέ τόν|άναπληρωτή του 
άπό τό Τεχνικό Έπιμελ.ητήριο Ελλάδας.

δ) Ένα μέλος πού ύποδεικνύεται μέ τόν άναπλ.ηρωτή του 
άπό τούς έργαζόμενους στον ΟΑΣΠ δπως ειδικότερα ορί
ζεται στήν παράγραφο 3 τοϋ άρθρου αύτοϋ.

ε) Τέσσερα μέλη μέ ισάριθμους άναπληρωτές πού είναι 
επιστήμονες μέ άποδεδειγμένη γνώση καί έμπειρία στά 
θέματα πού συμβάλλουν στήν εκπλήρωση τοϋ σκοπού τοϋ
ΟΑΣΠ. ; ..·’ .


