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ΤΟΥ ΣΕΙΣΜ Ο Υ  ΤΗ Σ 7-9-99

Η αντιμετώπιση των καταστροφικών επιπτώσεων του σεισμού της 7.9.99 που έπληξε 
την Πρωτεύουσα απαίτησε και απαιτεί ένα συνολικό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
ενίσχυσης και αποκατάστασης των σεισμοπλήκτων το οποίο διαρθρώνεται σε τρεις 
χρονικές φάσεις:

Α ΦΑΣΗ : ΑΜ ΕΣΗ ΕΠΕΜ ΒΑΣΗ

Περιλαμβάνει την παροχή βοήθεια και τη νοσοκομειακή περίθαλψη των 
εγκλωβισμένων και τραυματιών, την άμεση προσωρινή στέγαση και σίτηση των 
αστέγων, την πρώτη ταχεία αποτίμηση των βλαβών και τον Πρωτοβάθμιο Ελεγχο 
Καταλληλότητας των κτιρίων.

Η διάρκεια της πρώτης φάσης είναι περίπου 20 ημέρες.

Β ΦΑΣΗ : ΒΡΑΧΥ Π ΡΟ Θ ΕΣΜ ΕΣ-Μ ΕΣΟ Π ΡΟΘ ΕΣΜ ΕΣ ΠΑΡΕΜ ΒΑΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ

Περιλαμβάνουν τον Δευτεροβάθμιο Ελεγχο Καταλληλότητας των κτιρίων, την 
έναρξη και ολοκλήρωση της μεταφοράς των αστέγων σε ημιμόνιμες κατοικίες 
(container), τη διαχείριση του προγράμματος επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης, 
τη διανομή προνοιακών βοηθημάτων στους άστεγους, συνταξιούχους, άνεργους, 
κλπ. και τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε παραγωγικές μονάδες και άτομα.

Στη διάρκεια της Β Φάσης ξεκινούν επίσης τα Βασικά Μέτρα Αποκατάστασης που 
περιλαμβάνουν την ίδρυση και λειτουργία των Υπηρεσιών Αποκατάστασης του 
ΥΠΕΧΩΔΕ και την έναρξη του Προγράμματος Αποκατάστασης με τον οριστικό 
έλεγχο και χαρακτηρισμό των κτιρίων, καθώς επίσης τις κατεδαφίσεις και τις 
επισκευές.

Η διάρκεια της Β'Φάσης στους 3-4 μήνες.

Καθοριστικό και απαραίτητο στοιχείο για όλες τις παραπάνω παρεμβάσεις και μέτρα 
είναι η τακτοποίηση των αστέγων, η αποτίμηση των ζημιών στα κτίρια και η 
εκκίνηση καταβολής αποζημιώσεων που αποτελούν αρμοδιότητα του ΥΠΕΧΩΔΕ. 
Σημαντικό θέμα είναι επίσης η διαχείριση των οικισμών από το Υπουργείο Υγείας 
και Πρόνοιας.



Γ Φ ΑΣΗ ; Μ ΕΣΟ Π ΡΟ Θ ΕΣΜ ΕΣ - Μ Α Κ ΡΟ Π ΡΟ Θ ΕΣΜ ΕΣ ΠΑΡΕΜ ΒΑΣΕΙΣ- 
ΜΕΤΡΑ

Αποτελεί την κύρια και καθοριστική περίοδο ανασυγκρότησης και αποκατάστασης 
με τις περισσότερες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις. Την περίοδο 
αυτή αναπτύσσεται και ολοκληρώνεται το Πρόγραμμα Στεγαστικής Αποκατάστασης 
που περιλαμβάνει την επισκευή και ανακατασκευή των κτιρίων που έχουν υποστεί 
τις βλάβες, καθώς επίσης και το Πρόγραμμα οικιστικής, χωροταξικής και 
παραγωγικής ανασυγκρότησης.

Η Γ'Φάση διαρκεί από 2 έως 3 χρόνια με κύρια αιχμή την περίοδο των πρώτων 12 
μηνών. Ο χρόνος εξαρτάται και από το εύρος της μεταφοράς των οικισμών 
αυθαιρέτων, κλπ.

Η αρμοδιότητα υλοποίησης του συνόλου των παρεμβάσεων και μέτρων της Γ'Φάσης 
ανήκει αποκλειστικά στο ΥΠΕΧΩΔΕ.

Παρακάτω αναλύονται τα μέτρα και οι παρεμβάσεις της Β'και Γ'Φάσης καθώς και ο 
αρμόδιος για τον συντονισμό και την υλοποίησή τους Φορέας.

Β ΦΑΣΗ

1. Πρωτοβάθμιοσ Ε/χγ/οσ κτιρίων
Εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί έλεγχος σε περισσότερα από 150.000 κτίρια.
• Συντονισμός - Φορέας υλοποίησης : ΥΠΕΧΩΔΕ
• Συμμετοχή : Μηχανικοί από Ν.Α., Δήμους, Φορείς Δημοσίου, ιδιώτες

2. Μεταφορά αστέγων από ττσ σκηνέσ σε λυόμενουσ οικίσκονα.
Η εκτίμηση για τον αριθμό των αστέγων που θα στεγαστούν σε λυόμενους οικίσκους 
μπορεί να γίνει τις επόμενες 2-3 εβδομάδες και εξαρτάται από την απόδοση του 
μέτρου των επιδοτήσεων ενοικίου και συγκατοίκησης. Το ΥΠΕΧΩΔΕ την πρώτη 
εβδομάδα του Νοεμβρίου θα διαθέτει 3.000 λυόμενους οικίσκους από διάφορες 
πηγές. Σ'αυτούς προστίθενται επιπλέον 1.000 από το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας. 
Εκτιμάται ότι θα αναπτυχθούν δεκάδες οικισμοί, διαφόρων χωρητικοτήτων για την 
προσωρινή στέγαση.
Περιλαμβάνει εξεύρεση χώρων, διευθέτηση χώρων, έργα υποδομής, προμήθεια 
οικίσκων, τοποθέτηση οικίσκων, σύνδεση με δίκτυα.
• Φορέας υλοποίησης : ΥΠΕΧΩΔΕ

3. Δεντεροβάθμιοσ Ελεν/οσ κτιρίων
Εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί έλεγχος σε περισσότερα από 80.000 κτίρια.
• Φορέας υλοποίησης,: ΥΠΕΧΩΔΕ

4 Εναρξη Διαχείρισης Προγράμματοα Επιδότμσηο ενοικίου ή συνκατοίκησησ
Γίνεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ (Τ.Α.Σ.) με βάση τις 
καταγραφές των αστέγων που έχουν προκόψει από τον Δευτεροβάθμιο Ελεγχο.
• Φορέας υλοποίησης : ΥΠΕΧΩΔΕ



5. Κατεδαφίσεια κτιρίων-Προσωρινεσ υποστηλώσεκ: κτιρίων
Γίνεται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με την χρηματοδότηση και την παροχή 
τεχνικής βοήθειας από το ΥΠΕΧΩΔΕ
• Συντονισμός: ΥΠΕΧΩΔΕ
• Φορέας υλοποίησης : Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

6. Διανομή προνοιακών βοηθημάτων και οικονομικών ενισχύσεων
Αφορά τη διανομή του βοηθήματος των 200.000 δρχ. και εκτάκτων ενισχύσεων των 
ανέργων, συνταξιούχων, κλπ.
Η διανομή των ανωτέρω βοηθημάτων συναρτάται και εξαρτάται άμεσα από τον 
Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Ελεγχο των κτιρίων από το ΥΠΕΧΩΔΕ.
• Συντονισμός : Υπουργείο Πρόνοιας-Διάφορα Ταμεία με υποστήριξη του

ΥΠΕΧΩΔΕ.
• Φορέας υλοποίησης : Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις - Ο.Τ.Α.

7. Συνκρότηση και Λειτουργία Τομέων ΑποκατάστασηοΣεισμοπλήκτων (Τ.Λ.Σ.) 
Για την υλοποίηση του Προγράμματος Στεγαστικής Αποκατάστασης συγκροτούνται 
και στελεχώνονται από το ΥΠΕΧΩΔΕ επτά (7) Τομείς Αποκατάστασης 
Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ.), καθώς και τριάντα τρία (33) Γραφεία Αποκατάστασης 
Σεισμοπλήκτων (Γ.Α.Σ.), ένα σε κάθε Δήμο.
• Φορέας υλοποίησης : ΥΠΕΧΩΔΕ

8. Εναρξη Λια/είρισησ Προγράμματοσ Στεγαστικήc Αποκατάστασηc
Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τα μέτρα για την χορήγηση της Στεγαστικής 
Συνδρομής στους ιδιοκτήτες κτιρίων με χρήση κατοικίας ή επαγγελματοβιοτεχνικών 
χώρων, καθώς και τον έλεγχο των μελετών επισκευής.
• Φορέας υλοποίησης : ΥΠΕΧΩΔΕ

9. Οικονομικέ:c ρυθμίσεκζ οφειλών-Οικονομικεσ ενιστύσεισ παραγωγικών μονάδων 
Περιλαμβάνουν τις ρυθμίσεις οφειλών των σεισμοπλήκτων ιδιωτών και επιχειρήσεων 
καθώς και τις οικονομικές ενισχύσεις των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί.
Οι εν λόγω ρυθμίσεις συναρτώνται και εξαρτώνται από τον Πρωτοβάθμιο και 
Δευτεροβάθμιο Ελεγχο των κτιρίων που διενεργεί το ΥΠΕΧΩΔΕ.
• Φορέας υλοποίησης : ΕΟΜΜΕΧ-Υπουργείο Οικονομικών-Υπουργείο Ανάπτυξης

10. Μελέτες για την οικιστική, χωροταξική και παραγωγική ανασυγκρότηση
Περιλαμβάνουν τις μελέτες (γεωλογικές, γεωτεχνικές, μικροζωνικές, χωροταξικές, 
πολεοδομικές, κλπ.) που είναι απαραίτητες για την ανασυγκρότηση των περιοχών.
• Φορέας υλοποίησης : ΥΠΕΧΩΔΕ



Γ ΦΑΣΗ
Κατά τη διάρκεια της Γ'Φάση συνεχίζονται και ολοκληρώνονται τα παρακάτω 
μέτρα:

1. Πρόνραμμα επιόότησηο ενοικίου ή συγκατοίκησηc
• Φορέας Υλοποίησης : ΥΠΕΧΩΔΕ

2. Πρόνραμμα Στεγαστικήσ Αποκατάστασηc
• Φορέας Υλοποίησης : ΥΠΕΧΩΔΕ

3. Οικιστική. Χωροταξική και Παρανωνική ανασυγκρότηση περιοτών
• Φορέας Υλοποίησης : ΥΠΕΧΩΔΕ

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι το ΥΠΕΧΩΔΕ έχει την κύρια ευθύνη και τον 
συντονισμό των περισσότερων και των πλέον βασικών κυβερνητικών μέτρων και 
παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του σεισμού της 7-9-99 που 
έπληξε την Αθήνα. Είναι αυτονόητο ότι στα πλαίσια του συντονισμού το ΥΠΕΧΩΔΕ 
θα συνεργάζεται με όλα τα Υπουργεία και τους Οργανισμούς που εμπλέκονται 
καθώς επίσης και με τις Νομαρχιακές και Τοπικές Αυτοδιοικήσεις.


