
Λίγα λεπτά μετά τον καταστροφικά σεισμό, ξεκίνησε η μεγάλη προσπάθεια.
Όλος ο κρατικός μηχανισμός κινητοποιήθηκε για να συμπαρασταθεί στο πλευρό κάθε 
δοκιμαζόμενου πολίτη με ένα μεγάλο αίσθημα ευθύνης αλλά και πολύ συγκεκριμένα 

μέτρα ενίσχυσης και ανακούφισης. Η  προσπάθεια συνεχίζεται. Και σε αυτή την 
προσπάθεια, δεν περισσεύει κανένας. Όλοι μαζί, κράτος, τοπικοί φορείς, πολίτες, 

ενώνουμε τις δυνάμεις μας, για να ξεπεράσουμε τα προβλήματα και να δημιουργήσουμε 
τις προϋποθέσεις που όχι μόνο θα αποκαταστήσουν αλλά θα κάνουν καλύτερα από πριν 

τα πράγματα. Το χτύπημα μας δοκίμασε και μας δοκιμάζει όλους μας.
Μ αζί όμως... «θα τα καταφέρουμε».

Η  αρχή έχει γίνει. Ενημερωθείτε τώρα για τα μέτρα και αποτανθείτε στις αρμόδιες 
υπηρεσίες για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.



Μέτρα
Ϊ ια τη 

τέγαση- 
Διατροφή

Τ Διάθεση 20.000 
σκηνών.

•  Δωρεάν παροχή 
Τ  τροφής με την 

ευθύνη του 
Ερυθρού Σταυρού.

•  24 Οργανωμένοι 
Καταυλισμοί Σκηνών 
σε 8 Δήμους, που 
την λειτουργία τους 
έχει αναλάβειο 
Στρατός σε 
συνεργασία με τους 
Δήμους.

ι Ιδιαίτερη φροντίδα 
στο τομέα της 
Υγείας, Υγιεινής και 
Περίθαλψης σε 
συνεργασία με μη 
κυβερνητικές 
Οργανώσεις 
(Ερυθρός Σταυρός,
Γιατροί Χωρίς 
Σύνορα, Γ ιατροί του 
Κόσμου, Πρόσκοποι, 
Εκκλησία).

•  Ιατρεία για παροχή
Γ Υπηρεσιών προς
| τους Σεισμοπαθείς.

< ί  Ψυχοκοινωνική 
στήριξη των 
αστέγων και των 
ατόμων που 
χρειάζονται 
ιδιαίτερη 
προστασία.

•  Παιδικοί Σταθμοί - 
Κίνητρα για 
δημιουργική 
απασχόληση 
παιδιών στους 
καταυλισμούς.

Τ Δημιουργία 
οργανωμένων 
οικισμών.

•  Στέγαση σε 
ξενοδοχεία και 
παραμονή σε 
Αθλητικά Κέντρα.

Ασφάλεια
του
Πολίτη

•  Άμεση 
κινητοποίηση 
του
Πυροσβεστικού 
Σώματος με τα 
γνωστά σε 
όλους θετικά 
αποτελέσματα 
στον
απεγκλωβισμό
συνανθρώπων
μας.

•  Αύξηση της 
αστυνόμευσης 
στις πληγείσες 
περιοχές για 
την αποτροπή 
λεηλασιών στα 
εγκαταλελειμ- 
μένα σπίτια και 
άλλων
εγκληματικών
πράξεων.
Συνολικά, στις
σεισμόπληκτες
περιοχές
βρίσκονται
8.000
αστυνομικοί και 
προστατεύουν 
την δημόσια 
ειρήνη και 
ασφάλεια όλο 
το 24ωρο με 
πεζές και 
εποχούμενες 
περιπολίες.

•  Ίδρυση νέου 
πολυδύναμου 
Αστυνομικού 
Τμήματος με 
χώρο ευθύνης 
τους Δήμους 
Ζεφυρίου και 
Άνω Λιοσίων.

Έκτακτη 
Οικονομική 
Βοήθεια στους 
ιτληγέντες

I Σε κάθε οικογένεια ι 
που επλήγη από 
τους σεισμούς 
χορηγείται Έκτακτη 
Οικονομική Βοήθεια 
ύψους 200.000 
δραχμών. Η Έκτακτη 
Οικονομική Βοήθεια 
χορηγείται στις 
οικογένειες των 
οποίων οι κατοικίες 
χαρακτηρίζονται 
προσωρινά ,
ακατάλληλες ή 
επικίνδυνες.
Ήδη η Κυβέρνηση 
έχει διαθέσει 7,3 δις 
δρχ. στο Υπουργείο 
Πρόνοιας για την 
κάλυψη των άμεσων 
αναγκών. Μέχρι 
στιγμής τα 5 δις δρχ. 
έχουν διατεθεί από , 
το Υπουργείο 
Πρόνοιας στις 
Νομαρχίες για την 
καταβολή της 
έκτακτης 
οικονομικής 
βοήθειας των 
200.000 δρχ. Εάν 
χρειαστεί πρόσθετη 
χρηματοδότηση, 
πέραν των 7,3 δις 
δρχ. η Κυβέρνηση 
δεσμεύεται για την 
πλήρη κάλυψη όλων 
των αναγκών.

)  Στις οικογένειες που 
έχουν θύματα 
χορηγείται Έκτακτο 
Βοήθημα ύψους 
2.000.000 δρχ.

)  Στις οικογένειες των 
οποίων οι κατοικίες 
κατέρρευσαν 
ολοσχερώς 
χορηγείται βοήθημα 
ύψους 2.000.000 
δρχ. για την 
αντικατάσταση της 
οικοσκευής των.

Επιδότηση 
Ενοικίου & 
Συγκατοίκησης

Μέτρα
Αποκατάστασης
Οικοδομών
(Κατοικία-Επαγγ. Στέγη)

Τ

Όλες οι 
σεισμόπληκτες 
οικογένειες που τα 
σπίτια τους είτε έχουν 
καταρρεύσει, είτε 
θεωρούνται 
ακατοίκητα, είτε 
χρειάζονται 
επισκευές και 
ενοικιάζουν άλλο σπίτι 
ενισχύονται οικο
νομικά.
Η επιδότηση του 
ενοικίου για κάθε 
οικογένεια κυμαίνεται 
από 80.000 έως 
120.000 δρχ. τον 
μήνα. Η κλίμακα της 
επιδότησης 
συναρτάται με τον 
αριθμό των μελών της 
οικογένειας.
Η επιδότηση του 
ενοικίου θα ισχύει για 
τη χρονική περίοδο, 
που απαιτείται η 
ανακατασκευή ή η ·
επισκευή των σπιτιών X  
τους έως και για Τ
διάστημα μέχρι δύο 
(2) χρόνων για τους 
ιδιοκτήτες και έξι (6) 
μηνών για τους 
ενοικιαστές.
Οι ίδιες ρυθμίσεις 
ισχύουν και στην 
περίπτωση της 
συγκατοίκησης των 
σεισμοπλήκτων σε 
συγγενικά ή φιλικά 
σπίτια εντός Αττικής.
Συμπληρωματικά, 
δίνεται η δυνατότητα 
κάλυψης των αναγκών 
στέγασης σε 
οργανωμένους, 
σύγχρονους 
οικισμούς, με 
λυόμενες 
κατασκευές, 
τροχόσπιτα κ.λ,π. με 
όλες τις απαραίτητες 
υποδομές και τις 
συνθήκες υγιεινής.

Τα μέτρα για την αποκατάσταση των οικοδομών που 
έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό προβλέπουν τη 
χορήγηση στεγαστικής συνδρομής με τη μορφή 
δωρεάν κρατικής αρωγής και άτοκων δανείων στους 
ιδιοκτήτες με τους ακόλουθους όρους:
α. Για τις ανακατασκευές των κατοικιών που έχουν 
καταρρεύσει ή κρίνονται επικινδύνως ετοιμόρροπες 
χορηγείται ποσό που αντιστοιχεί σε 130.000 δρχ. ανά 
τ.μ. της κατεδαφισθείσας κατοικίας. Το ποσό αυτό 
χορηγείται ως εξής:
Δωρεάν κρατική αρωγή 33% του συνολικού ποσού.
Άτοκο δάνειο 1 δετούς διάρκειας για το υπόλοιπο 
ποσό (δηλ. το 67% του συνολικού ποσού).
Το ανώτατο όριο της δανειοδοτούμενης επιφάνειας 
είναι 120 τ.μ.
Ανάλογες ρυθμίσεις προβλέπονται για τις 
ανακατασκευές στις υπόλοιπες κατηγορίες κτιρίων | 
(βιοτεχνικής, βιομηχανικής, τουριστικής και 
εμπορικής χρήσης).
β. Γ ια τις επισκευές κατοικιών που έχουν υποστεί 
βλάβες αλλά κρίνονται επισκευάσιμες χορηγείται 
ποσό που δεν υπερβαίνει τις 65.000 δρχ. ανά τ.μ. της 
επισκευαζόμενης κατοικίας με τους παρακάτω 
όρους:
Δωρεάν κρατική αρωγή 33% του συνολικού ποσού.
Άτοκο δάνειο 1 δετούς διάρκειας για το υπόλοιπο 
ποσό (δηλαδή το 67% του συνολικού ποσού).
Το ανώτατο όριο της δανειοδοτούμενης επιφάνειας 
είναι 120 τ.μ.
γ. Ανάλογες ρυθμίσεις προβλέπονται για τις 
αναγκαίες επισκευές στις υπόλοιπες κατηγορίες 
κτιρίων (βιοτεχνικής, βιομηχανικής, τουριστικής και 
εμπορικής χρήσης).
δ. Για τις επισκευές κτιρίων που έχουν 
χαρακτηρισθεί διατηρητέα τα δάνεια επισκευής είναι 
προσαυξημένα σε σχέση με τα παραπάνω.
ε. Από τις παραπάνω ρυθμίσεις αποκλείονται οι 
επιχειρήσεις εκείνες στις οποίες σημειώθηκαν 
θανατηφόρα ατυχήματα.
στ. Δημιουργία Τομέων Αποκατάστασης 
Σεισμοπλήκτων (ΤΑΣ):

1. Άνω Λιοσίων: Βόλου και Θεσσαλίας,
Δροσοπηγή ( κλειστό Γυμναστήριο Α. Λιοσίων).

2. Νέας Φιλαδέλφειας: Δεκελείας 120 (έναντι 
Δημαρχείου).

3. Ελευσίνας: Μιαούλη 49 (δίπλα στο Κέντρο Υγείας 
Ελευσίνας).

4. Αχαρνών: Πλατεία Αγ. Νικολάου (Παλαιό 
Δημαρχείο).

Ειδικές
Έκτακτες
Ενισχύσεις
Συνταξιούχων

Είναι
αναμφισβήτητο 
γεγονός ότι οι 
Συνταξιούχοι 
αποτελούν μια 
κοινωνική ομάδα 
με ιδιαιτερότητες 
και ανάγκες.Η 
Ειδική Ενίσχυση 
των Αστέγων 
Συνταξιούχων στις 
περιοχές που 
χαρακτηρίζονται 
ως σεισμόπληκτες 
είναι δείγμα 
κοινωνικής 
ευαισθησίας και 
αλληλεγγύης.

ι Σε κάθε 
συνταξιούχο που 
επλήγη από τους 
σεισμούς θα 
καταβληθεί το 
ποσό των 120.000 
δρχ. ως έκτακτη 
οικονομική 
ενίσχυση.
(Η καταβολή θα 
γίνει από το 
ασφαλιστικό 
ταμείο στο οποίο 
ανήκει ο κάθε 
δικαιούχος απο 1η 
Οκτωβρίου 1999).

Έκτακτη Ενίσχυση 
Εργαζομένων και 
Ανεργων από τον 
ΟΑΕΔ (από Ιη 
Οκτωβρίου 1999)

Χαρακτηρισμός ως εργατικών 
ατυχημάτων των θυμάτων του 
σεισμού, στους χώρους εργασίας 
(θανάτων και τραυματισμών που θα 
προκαλέσουν αναπηρία).
Στον ή στη σύζυγο ή τα τέκνα που 
έχασαν εργαζόμενο σύζυγο ή 
γονέα στο χώρο της επιχείρησης 
καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ ποσό 
3.000.000 δρχ.
Σε κάθε μη επιδοτούμενο άνεργο 
που μέχρι την 7-9-99 ήταν 
εγγεγραμμένος άνεργος και 
επλήγη από τους σεισμούς θα 
καταβληθεί ως έκτακτη οικονομική 
ενίσχυσή το ποσό των
150.000 δρχ.
Σε κάθε επιδοτούμενο άνεργο που 
κατά την 7-9-99 ήταν δικαιούχος 
τακτικής επιδότησης και επλήγη 
από τους σεισμούς θα καταβληθεί 
ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση το 
ποσό των 150.000 δρχ. μετά τη 
λήξη της τακτικής επιδότησης.
Σε περίπτωση που η λειτουργία 
μιας επιχείρησης ανεστάλη ή 
διεκόπει, εξαιτίας των σεισμών, 
καταβάλλεται στους ανέργους 
(πρώην εργαζόμενους τής 
επιχείρησης) ποσό 200.000 δρχ. 
ως έκτακτη οικονομική ενίσχυσή.
Εάν για τους ανέργους τής ως άνω 
κατηγορίας συντρέχει και το 
στοιχείο ότι το σπίτι στο οποίο 
διέμειναν κριθεί από το ΤΑΣ 
ακατοίκητο, τότε το ποσό αυτό 
αυξάνεται σε 500.000 δρχ.
Σε περίπτωση που η λειτουργία 
μιας επιχείρησης παύσει οριστικά, 
οι πρώην εργαζόμενοι εντάσσονται 
σε ειδικό προνομιακό πρόγραμμα 
επιχορήγησης της απασχόλησης 
και εφόσον χρειαστεί και σε 
πρόγραμμα βραχυχρόνιας 
κατάρτισης.
Η διάρκεια της επιδοτούμενης 
απασχόλησης θα είναι τρία χρόνια 
και το ποσό καθορίζεται σε
6.000 δρχ. για κάθε ημέρα 
πλήρους απασχόλησης. Εάν ο 
άνεργος θέλει να κάνει τη δική του 
δουλειά (αυτοαπασχόληση) 
επιδοτείται με ποσό 4.300.000 
δρχ. και εάν είναι και πολύτεκνος 
με ποσό 4.800.000 δρχ.

Ειδικές ρυθμίσεις 
για οφειλές χων 
πολιτών και των 
επιχειρήσεων 
προς το Δημόσιο.

•  Παρατείνονται μέχρι 
31-12-99 οι 
προθεσμίες υποβολής 
δήλωσης (συμπερι- 
λαμβανομενης και της 
δήλωσης ΦΠΑ) καθώς 
επίσης οι προθεσμίες 
για την καταβολή 
βεβαιωμένων χρεών 
στις ΔΟΥ).

•  Αναστέλλονται μέχρι 
31-12-99 οι πληρωμές 
των βεβαιωμένων και 
ληξιπρόθεσμων χρεών 
στο Δημόσιο.

•  Ρυθμίζονται τα 
βεβαιωμένα και 
ληξιπρόθεσμα χρέη 
των σεισμοπαθών σε 
48 μηνιαίες δόσεις 
χωρίς προσαυξήσεις 
και πρόστιμα 
εκπρόθεσμης 
καταβολής.

•  Το Υπουργείο 
Οικονομικών δεν θα 
αποστείλει στους 
σεισμοπαθείς τα 
χρεωστικά 
εκκαθαριστικά, μέχρι 
της πλήρους 
επεξεργασίας του 
συνόλου των 
φορολογικών 
δηλώσεων έτους 
1998. Τα πιστωτικά 
εκκαθαριστικά 
αποστέλλονται 
κανονικά στους 
δικαιούχους.



Ειδικές
Ρυθμίσεις
για
ασφαλιστικές
οφειλές

Δάνεια
Δημοσίων
Υπαλλήλων

Πρόσθετα 
Μέτρα υπέρ των 
Επιχειρήσεων

Δ.Ε.Η. -  Ο.Τ.Ε. Οργανισμός
Εργατικής
Κατοικίας

Παιδεία - 
Νέα Γενιά

Δημόσια
Διοίκηση

Ρύθμιση οφειλών 
από ασφαλι
στικές εισφορές, 
προς το Ι.Κ.Α. και 
τους λοιπούς 
ασφαλιστικούς 
οργανισμούς 
σύμφωνα με τις 
διατάξεις του 
άρθρου 4 του 
Ν. 2556/97 
ως εξής:

•  α. Κεφαλαιο
ποίηση καθυ- 
στερουμένων 
ασφαλιστικών 
εισφορών, 
προσθέτων 
τελών, τόκων και 
λοιπών
προσαυξήσεων 
μέχρι 31-8-99.

•  β. Αναστολή 
καταβολής των 
τρεχουσών 
ασφαλιστικών 
εισφορών για 6 
μήνες, από 
1-9-99 χωρίς τον 
υπολογισμό 
προσθέτων 
τελών και άλλων 
προσαυξήσεων.

( |  γ. Εξόφληση των 
παραπάνω 
εισφορών σε 
ισόποσες δόσεις 
μέχρι και 24 
μήνες μετά την 
λήξη της 
αναστολής.

Το Ταμείο 
Παρακαταθηκών 
και Δανείων και 
το Ταχυδρομικό 
Ταμιευτήριο 
εγκρίνει κατά 
προτεραιότητα 
στεγαστικά 
δάνεια των 
Δημοσίων 
Υπαλλήλων που 
έχουν πληγεί 
από το σεισμό.

•  Επίσης, 
αναστέλλεται 
για δύο χρόνια η 
καταβολή των 
δόσεων των 
ήδη χορηγη- 
θέντων δανείων 
για κατοικίες 
που έχουν 
πληγεί από το 
σεισμό.

• Τ ο  Ταχυδρομικό 
Ταμιευτήριο θα 
καταβάλλει το 
ανάλογο των 
διαμερισμάτων 
των τριών 
πολυκατοικιών 
που κατέρ- 
ρευσαν για την 
στέγαση των 
θυμάτων του 
σεισμού.

::

Στις βιοτεχνικές, 
βιομηχανικές και τουριστικές 
μονάδες, εμπορικά 
καταστήματα, άλλες 
επιχειρήσεις και μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
φορείς, που λειτουργούσαν 
στις χαρακτηρισθείσες ως 
πληγείσες περιοχές και 
περιλαμβάνονται στα οριστικά 
στοιχεία καταγραφής και 
αποτίμησης ζημιών, 
παρέχεται, με Κοινή 
Απόφαση των Υπουργών 
Εθνικής Οικονομίας, 
Οικονομικών και Ανάπτυξης 
επιδότηση επιτοκίου για 
δάνεια λαμβανόμενα για 
αποκατάσταση ζημιών και 
μηχανολογικό εξοπλισμό, 
εμπορεύματα, πρώτες ύλες 
και φορτηγά δημοσίας 
χρήσεως.
Η επιδότηση ανέρχεται:
στο 100% για δάνεια μέχρι
500.000 δρχ.
στο 60% για δάνεια από
500.000 μέχρι
3.000. 000 δρχ.
στο 40% για δάνεια από
3.000. 000 μέχρι
15.000. 000 δρχ.
Η παραπάνω επιδότηση 
παρέχεται για διάστημα μέχρι 
πέντε (5) ετών και η σχετική 
δαπάνη καλύπτεται από 
κεφάλαια του λογαριασμού 
του Ν. 128/75.
Αναστέλλεται για δύο χρόνια, 
με αντίστοιχη επιμήκυνση της 
συνολικής διάρκειας των 
δανείων, η πληρωμή 
ληξιπρόθεσμων οφειλών από 
δάνεια που χορηγήθηκαν σε 
μεταποιητικές και τουρι
στικές επιχειρήσεις και σε 
εμπόρους και επιχειρηματίες.
Τα βιοτεχνικά και χειρο
τεχνικά δάνεια εξοφλούνται 
κατά ανώτατο όριο μέχρι 48 
δόσεις ανάλογα με το ύψος 
της οφειλής.

Με δαπάνες της ΔΕΗ (χωρίς καμμία I 
επιβάρυνση των σεισμοπαθών) 
προωθούνται τα αναγκαία έργα (Δίκτυα, 
Υποσταθμοί και παροχές) για την 
ηλεκτροδότηση:

I των οργανωμένων οικισμών
I των ατομικών σκηνών που στήθηκαν κοντά 

σε σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές
I των τροχόσπιτων και των λυόμενων 

σπιτιών.
ι Οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος που 
θα εκδοθούν μετά τις 7-9-99 και αφορούν 
κτίσματα (κατοικίες, επαγγελματικές 
στέγες κ.λ,π.) τα οποία είτε κατέρρευσαν 
είτε εκκενώθηκαν ως επικίνδυνα, δεν θα 
επιδίδονται και τα αντίστοιχα ποσά δεν θα 
αναζητούνται. Το μέτρο αυτό θα διαρκέσει * 
μέχρι την αποκατάσταση των σχετικών 
ζημιών που καθιστά τα κτίσματα αυτά και 
πάλι κατοικήσιμα ή χρησιμοποιήσιμα.

* Για τις παραπάνω κατηγορίες κτισμάτων, 
δεν θα αναζητηθεί η πληρωμή των 
ληξιπρόθεσμων λογαριασμών.

»Δεν θα επιβάλλονται τόκοι υπερημερίας 
σε λογαριασμούς που εξοφλούνται 
εκπρόθεσμα από σεισμόπληκτους 
καταναλωτές. <
0 OTE έχει προωθήσει και προωθεί τα 
εξής μέτρα:

•  Την άμεση τοποθέπιση καρτοτηλεφώνων 
σ' όλους τους καταυλισμούς και γενικά 
τους χώρους όπου εξυπηρετούνται 
σεισμόπληκτοι.

•  Την δωρεάν παροχή τηλεφωνικών 
συνδέσεων στους χώρους όπου 
οριστικοποιείται η εγκατάσταση των 
σεισμοπαθών (θα μεταφέρεται και ο 
αριθμός που είχε πριν ο σεισμοπαθής 
εφόσον το επιθυμεί).

•  Την δωρεάν πραγματοποίηση αστικών και 
υπεραστικών κλήσεων από τα 
καρτοπιλέφωνα που εξυπηρετούν τους 
σεισμόπληκτους (χωρίς την χρήση 
τηλεκάρτας).

< I  Την αναστολή πληρωμής των λογαριασμών 
για τις πληγείσες περιοχές μέχρι το τέλος 
του έτους.

Ρυθμίσεις οφειλών 
για δικαιούχους του 
ΟΕΚ που έλαβαν 
δάνειο και η κατοικία 
τους θα κριθεί 
κατεδαφιστέα ή 
προσωρινά 
ακατάλληλη. Τα 
δάνεια του ΟΕΚ 
παραγράφονται για 
όσους η κατοικία 
κριθεί κατεδαφιστέα 
και αναστέλλονται 
για ένα χρόνο για 
όσους κριθούν 
προσωρινά 
ακατάλληλα.
Συμπληρωματικά 
δάνεια για αγορά ή 
ανέγερση κατοικίας 
πέραν των 
χορηγουμένων από 
το δημόσιο - με 
ιδιαίτερα ευνοϊκούς 
όρους (από 0-5% 
επιτόκιο ανάλογα με 
τα μέλη της 
οικογένειας).
Συμπληρωματικά 
άτοκα δάνεια για 
επισκευή - πέραν 
των χορηγουμένων 
από το Δημόσιο 
μέχρι το ποσό των 
4.000.000 δρχ.
Ανάπτυξη νέων 
κατασκευαστικών 
προγραμμάτων στις 
πληγείσες περιοχές. 
0α ανεγερθούν 
1.059 κατοικίες την 
περίοδο 1999-2000 
στην Απική.
Ειδική αντιμετώπιση 
των δικαιούχων σε 
εργατικές κατοικίες 
που θα κριθούν 
κατεδαφιστέες, σε 
συνεργασία με τους 
Δήμους.

•  Την παροχή δωρεάν COSMOKAPTON (από ·  
την COSMOTE) για την άμεση 
αντιμετώπιση αναγκών από τους 
σεισμόπληκτους. Τέλος, o OTE 
προετοιμάζει και θα ανακοινώσει σύντομα 
το πλήρες πακέτο των μέτρων.

Επιτάχυνση των 
διαδικασιών 
ανέγερσης των 
οικισμών στις 
πληγείσες περιοχές.

Παράταση έναρξης της 
σχολικής χρονιάς κατά μία 
εβδομάδα (20/9 αντί 13/9).
Παροχή δυνατότητας 
επιλογής συμμετοχής ή μη 
των μετεξεταστέων 
μαθητών της Β' Λυκείου 
στις εξετάσεις του 
Σεπτεμβρίου και η εξαγωγή 
του τελικού βαθμού με τη 
συμμετοχή του 
προφορικού.

Πλήρης εγκατάσταση και λειτουργία των υπηρεσιών που 
εποπτεύουν τα αρμόδια Υπουργεία στους Δήμους που έχουν 
πληγεί από τους σεισμούς.

Μέτρα των Τραπεζών υπέρ των σεισμόπληκτων

Τα περιλαμβανόμενα στο δελτίο τύπου της ΕΕΤ μέτρα, αναδια
τυπώνονται, με σκοπό να είναι διαδικαστικά εφικτή η καταγραφή 
και εξυπηρέτηση των σεισμοπλήκτων, ως ακολούθως:

I Καθορισμός της διαδικα
σίας αποκατάστασης 
ζημιών των σχολικών 
κτιρίων σε συνεργασία με 
το ΥΠΕΣΔΑ-ΟΣΚ Α.Ε.

> Καθορισμός της 
διαδικασίας ελέγχου των 
ιδιωτικών εκπαιδεσιηρίων 
και φροντιστηρίων σε 
συνεργασία με το 
ΥΠΕΧΩΔΕ.

) Άμεση έναρξη λειτουργίας 
των Συμβουλευτικών 
Σταθμών Νέων των 
Διευθύνσεων Δευτερο
βάθμιας Εκπαίδευσης 
Αττικής σε συνεργασία με 
το Υπουργείο Υγείας- 
Πρόνοιας, τον πρόεδρο 
του ΕΠΙΨΥ καθηγητή 
κ. Στεφάνή και τον ΟΚΑΝΑ.

• Προώθηση γραφικής ύλης 
(τετράδια, μολύβια κ.λ.π.) 
σε μαθητές των περιοχών 
αυτών σε συνεργασία με το 
EIN και τη UNICEF.

> Οργάνωση σχεδίου 
ψυχολογικής-κοινωνικής 
υποστήριξης των 
σεισμοπλήκτων από 
εθελοντές επιστήμονες 
και φοιτητές αντιστοίχων 
ειδικοτήτων που θα 
διατεθούν στους Δήμους 
σε συνεργασία με το ΚΕΕ.

> Προώθηση του Εθελο
ντισμού στους Νέους.

:

1. ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΛΙΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Α. ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ
1. Όσον αφορά τα στεγαστικά δάνεια των πληγέντων, οι ληξιπρό
θεσμες και οι λήγουσες μέχρι 15-10-99 δόσεις τους, παρατεί- 
νονται με ενήμερο επιτόκιο.
Ωι οφειλόμενες δόσεις έως 15-4-2000, οι σχετικοί τόκοι αυτών, 
καθώς και το άληκτο υπόλοιπο του στεγαστικού δανείου, αιτήσει 
του ενδιαφερομένου, κεφαλαιοποιούνται και το συνολικό ποσό, 
το απομένον μετά την είσπραξη τυχόν δικαιούμενης 
ασφαλιστικής αποζημίωσης, ρυθμίζεται, ως προς τη διάρκεια 
εξόφλησης, από την Τράπεζα αφού ληφθεί υπόψη η δυνατότητα 
του δανειολήπτη να εξυπηρερήσει τις υποχρεώσεις του. 
[Οι τράπεζες θα καλέσουν τους δανειολήπτες να αναφέρουν 
εντός μηνός (έως 15-10-1999) εάν τα ενυπόθηκτα ακίνητά τους 
έχουν υποστεί βλάβες και επομένως εάν ήδη θεωρούνται 
σεισμόπληκτοι. Το ως άνω αναφερόμενο εξάμηνο θα λήγει στις 
15-4-2000.]
2. Όσον αφορά τα προσωπικά και καταναλωτικά δάνεια: 
Υφιστάμενες πιν 15-10-99 ληξιπρόθεσμες δόσεις παρατεί- 
νονται μέχρι ένα εξάμηνο με ενήμερο επιτόκιο.
Δόσεις που λήγουν από 16-10-99 μέχρι 31-1-2000 παρατεί- 
νονται μέχρι ένα εξάμηνο από τη λήξη τους με ενήμερο επιτόκιο. 
Β. ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1. Υφιστάμενες την 15-10-99 ληξιπρόθεσμες δόσεις παρατεί- 
νονται μέχρι ένα εξάμηνο με ενήμερο επιτόκιο.
2. Δόσεις που λήγουν από 16-10-99 μέχρι 31-1-2000 παρατεί- 
νονται μέχρι ένα εξάμηνο από τη λήξη τους με ενήμερο επιτόκιο. 
Γ. ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΥΟ ΩΣ ΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ:
1. Μείωση των επιτοκίων μέχρι 31-12-2000 κατά 2 μονάδες επί 
του συνόλου των δραχμικών οφειλών των κατωτέρω κατηγοριών 
δανείων:
Προσωπικά-Καταναλωτικά
Επιχειρήσεων

2. Αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης από τις 7-9-99 
μέχρι ένα εξάμηνο. Ειδικές περιπτώσεις θα εξετάζονται πάντοτε 
με πνεύμα εξυπηρέτησης των συμφερόντων των πληγέντων 
οφειλετών.
Οι Τράπεζες θα εξετάζουν, σε συνεργασία με την πελατεία τους, 
την εξεύρεση των καλύτερων δυνατών τρόπων εξυπηρέτησής 
της στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί.
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1. Στέγαση - Διατροφή

• Διάθεση σκηνών

• Δωρεάν παροχή ειδών διατροφής

• Κινητά σαγειρεία

2. Οργανωμένοι Καταυλισμοί και Εναλλακτικές Επιλογές για τη Στέγαση

• Δημιουργία οργανωμένων οικισμών.

• Στέγαση σε ξενοδοχεία του EOT, της Ενωσης Ξενοδόχων Αθηνών και σε 

κρουαζιερόπλοια.

3. Εκτακτη Οικονομική Βοήθεια στους πληγέντες

• Σε κάθε οικογένεια που επλήγη από τους σεισμούς χορηγείται Εκτακτη 

Οικονομική Βοήθεια ύψους 200.000 δραχμών. Η Εκτακτη Οικονομική Βοήθεια 

χορηγείται στις οικογένειες των οποίων οι κατοικίες χαρακτηρίζονται προσωρινά 

ακατάλληλες ή επικίνδυνες.

Ηδη η κυβέρνηση έχει διαθέσει 7,3 δις δρχ. στο Υπουργείο Πρόνοιας για την 

κάλυψη των άμεσων αναγκών . Μέχρι στιγμής τα 5 δις δρχ. έχουν διατεθεί από 

το Υπουργείο Πρόνοιας στις Νομαρχίες για την καταβολή της έκτακτης 

οικονομικής βοήθειας των 200.000 δρχ. Εάν χρειαστεί πρόσθετη χρηματοδότηση, 

πέραν των 7,3 δις δρχ, η κυβέρνηση δεσμεύεται για την πλήρη κάλυψη όλων 

των αναγκών.

• Στις οικογένειες που έχουν θύματα ή άτομα με τραυματισμούς που θα 

προκαλέσουν αναπηρία χορηγείται Εκτακτο Βοήθημα ύψους 2.000.000 δρχ.

• Στις οικογένειες των οποίων οι κατοικίες κατέρρευσαν ολοσχερώς χορηγείται 

Βοήθημα ύψους 2.000.000 δρχ. για την αντικατάσταση της οικοσκευής των.



4. Επιδότηση Ενοικίου & συγκατοίκησης

• Ολες οι σεισμόπληκτες οικογένειες π ο ο *σ σττίπσ *ους είτε έχουν καταροεύοει.

είτε θεωρούνται ακατοίκητα, είτε χρειάζονται επισκε~ες και ενοικιάζουν άλΛο αττίτι 

ενισχύονται οικονομικά. ·

• Η επιδότηση του ενοικίου για κάθε οικογένεια κυμαίνεται από 30.000 έως 

120.000 δρχ. τον μήνα. Η κλίμακα της επιδότησης συναρτάταί με τον αριθμό των 

μελών της οικογένειας.

• Η επιδότηση του ενοικίου θα ισχύει για τη χρονική περίοδο, που απαιτείται η 

σνακατασκευή ή η επισκευή των σπιτιών τους έως και για διάστημά μέχρι για δύο 

(2) χρόνων για τους ιδιοκτήτες και έξι (δ) μηνών για Όυς ενοικιαστές.

• Οι ίδιες ρυθμίσεις ισχύουν και στην περίπτωση της συγκατοίκησης των 

σεισμοπλήκτων σε συγγενικά ή φιλικά σπίτια εντός Αττικής.

• Συμπληρωματικά, δίνεται η δυνατότητα κάλυψης των αναγκών στέγασης σε 

οργανωμένους, σύγχρονους οικισμούς, με λυόμενες κατασκευές, τροχόσπιτα 

κ.λ.π. με όλες τις απαραίτητες υποδομές και τις συνθήκες υγιεινής.

5. Μέτρα αποκατάστασης οικοδομών

Τα μέτρα για την αποκατάσταση των οικοδομών που έχουν υποστεί βλάβες από

σεισμό προβλέπουν τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής με τη μορφή δωρεάν

κρατικής αρωγής και άτοκων δανείων στους ιδιοκτήτες με τους ακόλουθους όρους :

1, Για τις ανακατασκευές των κατοικιών που έχουν κατσρρεύσει ή κρίνονται 

επικινδύνους ετοιμόρροπες χορηγείται ποσό που αντιστοιχεί σε 130.000 δρχ. ανά 

τ.μ. της κατεδαφισθείσας κατοικίας. Το ποσό αυτό χορηγείται ως εξής:

• Δωρεάν κρατική αρωγή 33% του συνολικού ποσού

• Άτοκο δάνειο 1 δετούς διάρκειας για το υπόλοιπο ποσό ( δηλ. το 67% του 

συνολικού ποσού)

• Το ανώτατο όριο της δανειοδοτούμενης επιφάνειας είναι 120 τ.μ.



Ανάλογες ρυθμίσεις προβλέπονται γ>α τις ανακατασκευές στις υπόλοιπες 

κατηνοοίες κτιρίων (βιοτεχνικής, βιομηχανικής, τουριστικής και εμπορικής

χρήσης;

2. Για τις επισκευές κατοικιών που έχουν υποστεί βλάβες αλλά κρίνονται 

επισκευάσιμες χορηγείται ποσό που δεν υπερβαίνει τις 65,000 δρχ. ανά τ.μ, της 

επισκευαζόμενης κατοικίας με τους παρακάνω όρους :

• Δωρεάν κρατική αρωγή 33% του συνολικού ποσού

• Ατοκο δάνειο 1 δετούς διάρκειας για το υπόλοιπο ποσό (δηλαδή το 67% του 

συνολικού ποσού)

• Το ανώτατο όριο της δανειοδοτούμενης επιφάνειας είναι 120 τ.μ.
ι

Ανάλογες ρυθμίσεις προβλέπονται για τις αναγκαίες επισκευές στις υπόλοιπες 

κατηγορίες κτιρίων (βιοτεχνικής, βιομηχανικής, τουριστικής και εμπορικής χρήσης)

3. Για τις επισκευές κτιρίων που έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέα τα δάνεια 

επισκευής είναι προσαυξημένα σε σχέση με τα παραπάνω.

4. Απο τις παραπάνω ρυθμίσεις αποκλείονται οι επιιχειρήσεις εκείνες στις οποίες 

σημειώθηκαν θανατηφόρα ατυχήματα.

6. Ειδικές Εκτακτες Ενισχύσεις Συνταξιούχων

Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι οι Συνταξιούχοι αποτελούν μία ιδιαίτερη κοινωνική 

ομάδα με ιδιαιτερότητες και ανάγκες. Η Ειδική Ενίσχυση των Συνταξιούχων των 

περιοχών που χαρακτηρίζονται ως σεισμόπληκτες είναι δείγμα κοινωνικής 

ευαισθησίας και αλληλεγγύης. •

• Σε κάθε συνταξιούχο που επλήγη απο τους σεισμούς θα καταβληθεί το ποσό των 

120.000 δρχ. ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση.



7. Εκτακτη ενίσχυση εργαζομένων και ανέργων

• Χαρακτηρισμός ως εργατικών ατυχημάτων των θα-άτων *ου σεισμού. σ*ους 

χώρους εργασίας (θανάτων και τραυματισμών ~cu 3σ ττροκαΛέσουν ανσπηρία).

• Στον ή στην σύζυγο ή τα τέκνα που έχσσαν εργαζόμενο σύζυγο η γονέα στον 

χώρο της επιχείρησης καταβάλλεται απο τον ΟΑΕΔ ποσό 3.C00.CC0 δρχ.

• Σε κάθε μη επιδοτούμενο άνεργο που μέχρι την 7-9-9S ήταν εγγεγραμμένος 

άνεργος και έπληγη απο τους σεισμούς θα καταβληθεί ως έκτακτη οικονομική 

ενίσχυση το ποσό των 150.000 δρχ.

• Σε κάθε επιδοτούμενο άνεργο που κατά την 7-9-99 ήταν δικαιούχος τακτικής 

επιδότησης και επλήγη απο τους σεισμούς θα καταβληθεί ως έκτακτη οικονομική 

ενίσχυση το ποσό των 150.000 δρχ. μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης.'

• Σε περίπτωση που η λειτουργία μιας επιχείρησης ανεστάλη ή διεκόπη, εξαιτίας 

του σεισμού, στους ανέργους (πρώην εργαζόμενους της επιχείρησης) 

καταβάλλεται ποσό 200.000 δρχ. ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση.

Στην περίπτωση που το σπίτι στο οποίο διέμειναν κριθεί από το ΤΑΣ ακατοίκητο 

το ποσό αυτό αυξάνεται σε 500.000 δρχ.

• Σε περίπτωση που η λειτουργία μιας επιχείρησης παύσει οριστικά, οι πρώην 

εργαζόμενοι εντάσσονται σε ειδικό προνομιακό πρόγραμμα επιχορήγησης της 

απασχόλησης και εφόσον χρειαστεί και σε πρόγραμμα βραχυχρόνιας κατάρτισης.

8. Ειδικές ρυθμίσεις για οφειλές των πολιτών και των επιχειρήσεων προς το

Δημόσιο •

• Παρατείνονται μέχρι 31-12-99 οι προθεσμίες υποβολής δήλωσης 

(συμπεριλαμβανομένων και της δήλωσης ΦΠΑ) καθώς επίσης οι προθεσμίες για 

την καταβολή βεβαιωμένων χρεών στις ΔΟΥ.

• Αναστέλλονται μέχρι 31-12-99 οι πληρωμές των βεβαιωμένων και 

ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο.

• Ρυθμίζονται τα βεβαιωμένα και ληξιπρόθεσμα χρέη των σεισμοπαθών σε 48 

μηνιαίες δόσεις χωρίς προσαυξήσεις και πρόστιμα εκπρόθεσμου καταβολής.



• Το Υπουργείο Οικονομικών δεν θα αποστείΛει στους σεισμοπαθείς τα χρεωστικά 

εκκαθαριστικά , μέχρι της πλήρους επεξεργασίας του συνόλου των φορολογικών 

δηλώσεων έτους 1558 Τα πιστωτικά εκκαθαριστικά αποστέλλοπαι κανονικά 

έπους δικαιούχους

9. Ειδικές Ρυθμίσεις για ασφαλιστικές οφειλές

Ρύθμιση οφειλών απο ασφαλιστικές εισφορές, προς το Ι.Κ.Α. και τους λοιπούς 

ασφαλιστικούς οργανισμούς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.2556/97 

ως εξής :

α. Κεφαλαιοποίηση καθυστερουμένων ασφαλιστικών εισφορών, προσθέτων τελών, 

τόκων και λοιπών προσαυξήσεων μέχρι 31-8-99.

β. Αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για 6 μήνες, από 

1-9-99 χωρίς τον υπολογισμό προσθέτων τελών και άλλων προσαυξήσεων. 

γ. Εξόφληση των παραπάνω εισφορών σε ισόποσες δόσεις μέχρι και 24 μήνες μετά 

την λήξη της αναστολής.

10. Δάνεια Δημοσίων Υπαλλήλων

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο εγκρίνει 

κατά προτεραιότητα στεγαστικά δάνεια των Δημοσίων Υπαλλήλων που έχουν 

πληγεί από τον σεισμό.

• Επίσης αναστέλλεται για δύο χρόνια η καταβολή των δόσεων των ήδη 

χορηγηθέντων δανείων για κατοικίες που έχουν πληγεί από τον σεισμό.

• Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο θα καταβάλλει το ανάλογο των διαμερισμάτων των 

τριών πολυκατοικιών που κατέρρευσαν για την στέγαση των θυμάτων του 

σεισμού.

11. Μέτρμ μπέρ Παραγωγικών Μονάδων

Στις βιοτεχνικές, βιομηχανικές και τουριστικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, 

άλλες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, που λειτουργούσαν 

στις χαρακτηρισθείσες ως πληγείσες περιοχές και περιλαμβάνονται στα οριστικά



στοιχεία καταγραφής και αποτίμησης ζημιών, παρέχεται, με Κοινή Απόφαση των 

Υπουργών Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών και Ανάπτυξης επιδότηση επιτοκίου για 

δάνεια λαμβανόυενα για αποκατάσταση ζημιών σε μηχανολογικό εξοπλισμό 

εμπορεύματα, -ρώτες ύλες <αι φορ-ηγά δημοσιάς χρήσεως.

Η επιδότηση ανέρχεται :

• στο 100% για δάνεια μέχρι 500.000 δρχ.

• στο 60% για δάνεια απο 500.000 μέχρι 3.000.000 δρχ

• στο 40% για δάνεια απο 3.000.000 μέχρι 15.000.000 δρχ

Η παραπάνω επιδότηση παρέχεται για διάστημα μέχρι πέντε (5) ετών και η σχετική 

δαπάνη καλύπτεται από κεφάλαια του λογαριασμού του Ν. 128/75.

• Αναστέλλεται για δύο χρόνια, με αντίστοιχη επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας 

των δανείων, η πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών απο δάνεια που χορηγήθηκαν 

σε μεταποιητικές και τουριστικές επιχειρήσεις και σε εμπόρους και επιχειρηματίες.

• Τα βιοτεχνικά και χειροτεχνικά δάνεια εξοφλούνται κατά ανώτατο όριο μέχρι 48 

δόσεις ανάλογα με το ύψος της οφειλής

12. Δ.Ε.Η - Ο.Τ.Ε,

Με δαπάνες της ΔΕΗ (χωρίς καμμία επιβάρυνση των σεισμοπαθών) προωθούνται 

τα αναγκαία έργα (Δίκτυα, Υποσταθμοί και παροχές) για την ηλεκτροδότηση:

• των οργανωμένων οικισμών

• των ατομικών σκηνών που στήθηκαν κοντά σε σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές

• των τροχόσπιτων και των λυόμενων σπιτιών

Οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος που θα εκδοθούν μετά τις 7-9-99 και αφορούν 

κτίσματα (κατοικίες, επαγγελματικές στέγες κλπ) τα οποία είτε κ-ατέρρευσαν είτε 

εκκενώθηκαν ως επικίνδυνα, δεν θα επιδίδονται και τα αντίστοιχα ποσά δεν θα 

αναζητούνται. Το μέτρο αυτό θα διαρκέσει μέχρι την αποκατάσταση των σχετικών 

ζημιών που καθιστά τα κτίσματα αυτά και πάλι κατοικήσιμα ή χρησιμοποιήσιμα.



• Για τις παραπάνω κατηγορίες κτισμάτων. δεν θα αναζητηθεί η πληρωμή των 

ληξιπρόθεσμων λογαριασμών.

• Δεν θσ επιβάλλονται τόκοι υπερημερίας σε λογαριασμούς που εξοφλούνται 

εκπρόθεσμα από σεισμόπληκτους καταναλωτές.

Ο ΟΤΞ έχει προωθήσει και προωθεί τα εξής μέτρα :

• Την άμεση τοποθέτηση καρτοτηλεφώνων σ'όλους τους καταυλισμούς και γενικά 

τους χώρους όπου εξυπηρετούνται σεισμόπληκτοι.

• Την δωρεάν παροχή τηλεφωνικών συνδέσεων στους χώρους όπου

οριστικοποιείται η εγκατάσταση των σεισμοπαθών (θα μεταφέρεται και ο αριθμός 

που είχε πριν ο σεισμοπαθής εφ'όσον το επιθυμεί). 1

• Την δωρεάν πραγματοποίηση αστικών και υπεραστικών κλήσεων από τα 

καρτοτηλέφωνα που εξυπηρετούν τους σεισμόπληκτους (χωρίς την χρήση 

τηλεκάρτας).

• Την αναστολή πληρωμής των λογαριασμών για τις πληγείσες περιοχές μέχρι το 

τέλος τους έτους.

• Την παροχή δωρεάν COSMOKAPTQN (απο την COSCOTE) για την άμεση 

αντιμετώπιση αναγκών από τους σεισμοπλήκτους.

Τέλος o OTE προετοιμάζει και θα ανακοινώσει σύντομα το πλήρες πακέτο των

μέτρων.

13. Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας

• Ρυθμίσεις οφειλών για δικαιούχους του ΟΕΚ που έλαβαν δάνειο και η κατοικία 

τους θα κριθεί κατεδαφιστέα ή προσωρινά ακατάλληλη.

• Συμπληρωματικά δάνεια για αγορά ή ανέργεση κατοικίας πέραν των 

χορηγουμένων απο το δημόσιο - με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους (απο άτοκα μέχρι 

5% επιτόκιο).



• Συμπληρωματικά άτοκα δάνεια για επισκευή - πέραν των χορηγουμένων απο το 

δημόσια μέχρι το ποσό των 4.000.000 δρχ.

• Ανάπτυξη νέων κατασκευαστικών προγραμμάτων σπς —ληγείσες περιοχές.

• Ειδική αντιμετώπιση των δικαιούχων σε εργατικές κατοικίες που 3α κριθουν 

κατεδαφιοτέες.

• Επιτάχυνση των διαδικασιών ανέγερ

• σης των οικισμών στις πληγείσες περιοχές

14. Δημόσια Διοίκηση

• Πλήρης εγκατάσταση και λειτουργία των υπηρεσιών που εποπτεύουν τα αρμόδια 

Υπουργεία στους Δήμους που έχουν πληγεί από τους σεισμούς, με ιδιαίτερη 

έμφαση στον τομέα της υγείας, της υγιεινής, της περίθαλψης και της παιδέίας;




