
Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων των σεισμών έχει δύο 

άξονες, διακριτούς αλλά και συναρτημένους:

Πρώτος άξονας: Έκτακτη Ανάγκη-Ζωή στις σκηνές

Δεύτερος άξονας: Στεγαστική αποκατάσταση με επιδότηση

ενοικίου, συγκατοίκησης και οργάνωση 

των οικισμών. Ανασυγκρότηση 

Ανοικοδόμηση-Επαναλειτουργία του 

παραγωγικού μηχανισμού

Ο κάθε άξονας απαιτεί ένα διακριτό σύστημα αντιμετώπισης, 

τα δύο συστήματα όμως πρέπει να είναι συναρτημένα.

Η περίοδος έκτακτης ανάγκης λήγει τη στιγμή, που οι 

τελευταίοι σεισμοπαθείς εγκαταλείψουν τις σκηνές. Τότε 

παύει και η λειτουργία των οργάνων, που δημιουργήθηκαν για 

την αντιμετώπισή του.





1. Οι Επιτροπές είναι όργανα συντονισμού. Δεν υποκαθιστούν 

τα υπουργεία στις λειτουργίες τους. Τα υπουργεία είναι 

αρμόδια και υπεύθυνα για την εκτέλεση του έργου τους με 

τις κάθετές τους δομές όπως προβλέπονται σήμερα.

2. Την Εποπτεία της Επιτροπής Έκτακτης Ανάγκης έχει η 

Υπουργός Εσωτερικών κα Παπανδρέου, την Εποπτεία της 

Επιτροπής Ανασυγκρότησης έχει ο Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

κ. Λαλιώτης.

3. Για την καθημερινή λειτουργία της Επιτροπής Έκτακτης 

Ανάγκης υπεύθυνος είναι ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. 

Φλωρίδης. Για την καθημερινή λειτουργία της Επιτροπής 

Ανασυγκρότησης υπεύθυνος είναι ο Υφυπουργός 

ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κ. Βερελής.

4. Στην Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης συμμετέχουν ο 

Υφυπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κ. Βερελής, οι Γενικοί Γραμματείς 

των Υπουργείων Εθνικής 4 Άυυ,νας, Εθνικής Οικονομίας,
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5. Στην Επιτροπή Ανασυγκρότησης οι Υφυπουργό! των 

ανωτέρω Υπουργείων. Το ΥΠΕΘΟ εκπροσωπούν οι κ.κ.

Πάχτας και Χριστοδουλάκης. Το ΥΠΕΣΔΑ εκπροσωπεί ο κ. 

Φλωρίδης. ΤΓρο' ^  «S. 1' * 1  UW Α



6. Σε κάθε Υπουργείο από τα παραπάνω δημιουργείται 

Ομάδα εργασίας της οποίας αντικείμενο είναι τόσο η 

έκτακτη ανάγκη όσο η ανασυγκρότηση.

7. Στις Ομάδες Διοίκησης Έργου συμμετέχουν εκπρόσωποι 

των Ομάδων εργασίας του κάθε Υπουργείου. Σταθερά τα 

ίδια πρόσωπα.

Στην Ομάδα Διοίκησης Έργου Ανασυγκρότηση 

συμμετέχουν επίσης ο Υπεύθυνος του ΠΕΠ της 

Περιφέρειας, οι Διευθυντές Προγ/μου των Νομαρχιών και 

εκπρόσωπος της ΤΕΔΚΑ.

Στην Ομάδα Διοίκησης Έργου Έκτακτης Ανάγκης 

συμμετέχουν εκπρόσωποι των Νομαρχιών και της ΤΕΔΚΑ.

8. Στις Νομαρχίες το έργο της έκτακτης ανάγκης και της 

ανασυγκρότησης επιτελείται από τις Διευθύνσεις της 

Νομαρχίας.

9. Σε κάθε Δήμο ορίζονται Υπεύθυνοι από πλευράς του 

ΥΠΕΣΔΑ, του ΥΠΕΧΩΔΕ και του Υπουργείου Υγείας και 

Πρόνοιας για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τους 

σεισμούς (έκτακτη ανάγκη, ανασυγκρότηση, 

πληροφόρηση).

10. Σε κάθε Δήμο δημιουργείται Ομάδα εργασίας αρμόδια για 

τον συντονισμό σε τοπικό επίπεδο όλων των θεμάτων που 

έχουν σχέση με τους σεισμούς (έκτακτη ανάγκη, 

ανασυγκρότηση, πληροφόρηση). Επικεφαλής είναι ο



Δήμαρχος ή εκπρόσωπος της Δημοτικής Αρχής. 

Συμμετέχουν οι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, ένας 

εκπρόσωπος της Νομαρχίας και στελέχη της τοπικής 

αυτοδιοίκησης. Στην ομάδα εργασίας καλούνται κατά 

περίπτωση και εκπρόσωποι άλλων Υπουργείων, Φορέων ή 

Τοπικών Υπηρεσιών (π.χ. ο Αστυνομικός Διευθυντής),

11 .Οι Δημόσιες υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο (π.χ. Αστυνομία, 

ΤΑΣ) δεν υποκαθίστανται από την Ομάδα εργασίας του 

Δήμου. Εκτελούν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τις 

εντολές των προϊσταμένων τους υπηρεσιών.

12.Το Κέντρο σκοπο εχει :

• Τη συλλογή όλων των πληροφοριών σε σχέση με την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων των σεισμών σε τοπικό 

επίπεδο και τη διοχέτευσή τους σε όλες τις αρμόδιες 

υπηρεσίες.

• Τη συνεχή πληροφόρηση των σεισμοπαθών και του 

κοινού.

Το Κέντρο λειτουργεί υπό την ευθύνη του ΥΠΕΣΔΑ, 

υπεύθυνος είναι ο κ. Φλωρίδης-, Στο κέντρο λειτουργεί 

ομάδα στελεχών τα οποία εκπροσωπούν τα υπουργεία 

που συμμετέχουν στις Επιτροπές Έκτακτης Ανάγκης και 

Ανασυγκρότησης.

Στην Ομάδα συμμετέχει ο υφυπουργός κ. Βερελής και 

εκπρόσωπος του Υπουργείου Τύπου.



13. Η Επιτροπή Ανασυγκρότησης καταρτίζει ταχύτατα ένα

σχέδιο ανασυγκρότησης των σεισμοπλήκτων περιοχών για
την:

• Επίλυση του στεγαστικού προβλήματος των 

σεισμοπλήκτων.

• Ενίσχυση των ανθρώπων που επλήγησαν άμεσα ή 

έμμεσα από τον σεισμό.

• Αποκατάσταση της παραγωγικής βάσης (βιομηχανία, 

βιοτεχνία, επαγγελματίες, εμπόριο).

• Αντιμετώπιση της ανεργίας και της κοινωνικής 

περιθωριοποίησης.

• Χωροταξικός πολεοδομικός σχεδιασμός.


