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Σύντομη Επισκόπηση της κατάστασης 
σε κρίσιμους τομείς αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Ανάπτυξης σβ σχέση με το σεισμό της 7/9/99

1· Ενίσχυση Επιχειρήσεων ( μεταποιητικών, ειιποοικών και τουριστικών ) που 
έπληγησαν από το σεισαό :

Τα μέτρα περιλαμβάνονται στην γενική ΚΥΑ, το περιεχόμενο της οποίας 
ανακοινώθηκε σήμερα. Ίσως χρειαστούν κάποια συμπληρωματικά μέτρα, η ανάγκη 
των οποίων θα προκύψει κατά την εφαρμογή της ΚΥΑ.

Ειδικά για τις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. Ναυπηγεία 
Σκαραμαγκά, Εγκαταστάσεις EOT στην Πάρνηθα), ίσως θα πρέπει να εκδοθεί σε 
λίγες ημέρες ειδική απόφαση για ενισχύσεις και φορολογική και ασφαλιστική 
μεταχείριση.

2. ΔΕΗ
α. Τα μέτρα της ΔΕΗ για του σεισμοπλήκτους ανακοινώθηκαν ήδη από την Πέμπτη 
9/9/99 και εφαρμόζονται.
β. Οι βλάβες στα Κέντρα Υψηλής Τάσης έχουν σε σημαντικό βαθμό αποκατασταθεί. 

Δεν υπάρχει πρόβλημα τροφοδοσίας του λεκανοπεδίου. Μικρής διάρκειας διακοπές 
δεν αποκλείονται, αλλά η αποκατάστασή τους προβλέπεται να είναι ταχεία. 
Υπολογιζόμενο κόστος ζημιών της ΔΕΗ περίπου 2 δις δρχ.

3. Μισθώσειε κατοικιών και Επαννελαατικήε Στέντις :
Σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων έγιναν 
αυστηρές προειδοποιητικές δηλώσεις για την πρόληψη φαινομένων κερδοσκοπείας. 
Προς το παρόν δεν χρειάζεται άλλη παρέμβαση καθώς υπάρχει πρόγνωση ομαλής 
λειτουργίας της αγοράς. Μέσω του ΚΕΠΥΟ μπορούν να συλλέγουν ορισμένα 
στοιχεία για τα διαθέσιμα προς μίσθωση ακίνητα. Αν φανεί ότι υπάρχει πρόβλημα, 
είναι δυνατή η άμεση επέμβαση ακόμη και με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

4. Τουρισιιόο
α. Τα ξενοδοχεία της Αττικής που το ζήτησαν ελέχτηκαν ήδη από συνεργεία 
μηχανικών του EOT και τώρα ελέγχονται από συνεργεία του ΥΠΕΧΩΔΕ. Το 
ΥΠΑΝ/ΕΟΤ ζήτησε από το ΥΠΕΧΩΔΕ να ελεχθούν ούτως ή άλλως όλα τα 
ξενοδοχεία -  ανεξάρτητα από δική τους αίτηση -  ως χώροι συγκέντρωσης κοινού.

β. Βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με την Ένωση Ξενοδόχων Αττικής για την εξέταση 
της ροής ίων ξένων τουριστών (εσπευσμένες αναχωρήσεις, ακυρώσεις κλπ.)



γ. Σε συνεργασία με το ΣΔΟ και την Ένωση Ξενοδόχων Αττικής κατεγράφησαν τα 
διαθέσιμα δωμάτια ξενοδοχείων για την προσωρινή στέγαση σεισμοπαθών 
(καταρχήν 2.000 κλίνες).

δ. Η υποδομή της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων και του Ξενία Λαγονησίου 
τέθηκε στη διάθεση του ΣΔΟ για την παρασκευή φαγητού για του σεισμόπληκτους.

5. ΕΛΠΕ καιΔΕΠΑ
Δεν υπάρχουν προβλήματα ούτε στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ ούτε στον αγωγό 
φυσικού αερίου. Σχετικοί έλεγχοι έγιναν επίσης από το ΙΓΜΕ και το Γεωδυναμικό 
Ινστιτούτο Αστεροσκοπείο Αθηνών.

6. Πυρηνικός Αντιδραστύοαε «Δημόκριτου»
Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα.

7. Τιμές και ποιοτικός έλεΥνοε δομικών υλικών ( ιδίως έτοιαου σκυροδέματοο και
νάλυβα1)

α. Ήδη έγινε σχετική συνάντηση στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου με στόχο τη 
διαμόρφωση σχετικής «συμφωνίας κυρίων».
β. Από το 1986 εφαρμόζεται με τη συνεργασία ΥΠΕΧΩΔΕ και ΕΛΟΤ διαδικασία 
ποιοτικού ελέγχου του εγχωρίου και του εισαγόμενου χάλυβα, 
γ. Ο ΕΛΟΤ έχει σχεδιάσει σύστημα ποιοτικού ελέγχου του έτοιμου σκυροδέματος, 
δ. Για τα θέματα αυτά η Γ.Γ. Βιομηχανίας βρίσκεται σε επαφή με το ΥΤΪΕΧΩΔΕ.

8. Εαοδιασμόε καταυλισμών με τρόφιμα κλπ.
α. Η Κεντρική Αγορά Αθηνών έχει ήδη οργανώσει σύστημα προσφοράς 
οπωροκηπευτικών προϊόντων στις περιοχές που επλήγησαν ιδιαιτέρως, σε 
συνεργασία με τους εμπόρους της Κ.Α.Α.
β. Ασκείται εντατικός έλεγχος ως προς την διαμόρφωση των τιμών στις λαϊκές 
αγορές της ευρύτερης περιοχής, 
γ. Βλ. επίσης σημείο 4δ.

9. Προσωρινή στέγαση σεισμοπαθών 
Βλ. σημείο 4γ.

10. Γεωδυναμικά Ινστιτούτο - ΙΓΜΕ
α. Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου λειτουργεί διαρκώς 
κατά τρόπο άψογο. Με έγγραφο προς ΥΠΕΘΟ ζητήθηκε η έκτακτη ενίσχυσή του από 
το ΠΔΕ με μικρά άλλα κρίσιμα κονδύλια για την συμπλήρωση της αναγκαίας 
υποδομής.
β. Το ΙΓΜΕ συνεργάζεται στενά με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο στη διερεύνηση των 
γεωλογικών δεδομένων που σχετίζονται με το σεισμό. Με έγγραφο προς το 
ΥΠΕΧΩΔΕ προτείνεται η συμμετοχή και του ΙΓΜΕ στην Επιτροπή Εκτίμησης 
Σεισμικού Κινδύνου.

11. Προσφορά σκηνών από το εξωτερικό.
Προσφορά για την δωρεάν αποστολή σκηνών από ξένο μεγάλο κατασκευαστή που 
έγινε προς το ΥΠΑΝ, διαβιβάστηκε στον Υφυπουργό και την Γ .Γ. Πρόνοιας-·“
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