
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΣΕΙΣΜΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ.

Στάδια

1. Σύσταση των συντονιστικών οργάνων και των ομάδων εργασίας.

2. Εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης.

3. Διατύπωση προτεραιοτήτων -  στόχων.

4. Διαμόρφωση προγράμματος.

Αναλυτικότερα

-  Μετά την (άμεση) σύσταση των οργάνων και των ομάδων εργασίας, κάθε 

εμπλεκόμενο Υπουργείο προχωράει στην εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης 

και των αναγκών που έχουν δημιουργηθεί ως εξής :

• Ζητάει εγγράφως από τους Δήμους, τις Νομαρχίες και τους φορείς που 

έχουν σχέση με το αντικείμενο που διαπραγματεύεται καταγραφή των 

προβλημάτων που υπάρχουν και διαμορφώνει μια αρχική εκτίμηση των 

προτεραιοτήτων και στόχων για την ανασυγκρότηση της περιοχής.

Στη φάση αυτή στηρίζεται στα στοιχεία της πρώτης αποτίμησης των ζημιών ( Δ ’ 

αυτοψία).

• Συζητάει σε συσκέψεις με τους πιο πάνω φορείς την αρχική αυτή εκτίμηση.



-  Συγκαλείται η Ο.Δ.Ε. για μια συνθετική αξιολόγηση της κατάστασης και 

διατύπωσης στόχων, προτεραιοτήτων και αξόνων παρέμβασης.

-  Το διυπουργικό όργανο εγκρίνει τους στόχους και τις προτεραιότητες και 

αποφασίζει για αρμοδιότητες (όπου απαιτείται).

-  Με βάση το πλαίσιο που έχει εγκριθεί το κάθε Υπουργείο προχωράει στην 

κατάρτιση πρότασης που περιλαμβάνει:

• Ενέργειες, δράσεις, έργα, μελέτες κ.λ.π. με εκτίμηση κόστους.

• Θεσμικές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν για την ταχεία και 

αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος.

• Προτάσεις για τους τομείς συναρμοδιότητας του Υπουργείου (π.χ. 

τσιγγάνοι, μετανάστες, κ.λ.π.).

-  Η Ο.Δ.Ε. διαμορφώνει την συνθετική πρόταση για το πρόγραμμα,

συγκεντρώνοντας σ'αυτό το σύνολο των παρεμβάσεων από Εθνικά, Περιφερειακά,

Νομαρχιακά ή Δημοτικά Προγράμματα.

-  Το Πρόγραμμα εγκρίνεται τελικά από το Διυπουργικό "όργανο.

-  Ο συνολικός χρόνος κατάρτισης του προγράμματος δεν πρέπει να υπερβεί τον ένα 

(1) μήνα.

-  Η τελική εκτίμηση του κόστους θα γίνει μετά την αποπεράτωση και της Β’ 

αυτοψίας.

-  Θα πρέπει να προσδιοριστούν οι φάσεις υλοποίησης του προγράμματος και να 

υπάρχει ακριβές χρονοδιάγραμμα όλων των δράσεων.



ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

• Λειτουργία Δήμων.

• Προσωπικό.

• Πρόταση για διαχείριση οικισμών.

• Πρόταση για ειδικές ομάδες πληθυσμού (τσιγγάνοι, μετανάστες).

• Ειδικά προγράμματα κοινωνικής πολιτικής Ο.Τ.Α. (Σχολικοί τροχονόμοι, 

Φύλακες σχολείων, βοήθεια στο σπίτι κ.λ.π.)

• Σύνδεση με Ε.Π.Τ.Α.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

•  Στεγαστικό (άμεσα με οικισμούς και μόνιμα).

• Πολεοδομική ανασυγκρότηση.

• Υποδομές.

• Ε.Υ.Δ.Α.Π.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

• Υγιεινή οικισμών -  Δημόσια Υγεία.

• Υποδομές Υγείας.

• Προνοιακά επιδόματα.

• Παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί

• ΚΑΠΗ

• Ειδικές ομάδες πληθυσμού (ΑΜΕΑ, τσιγγάνοι, μετανάστες, κ.λ.π.).

• Προγράμματα ψυχοκοινωνικής στήριξης του πληθυσμού.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



• Ενίσχυση ανέργων.

• Ειδικά προγράμματα για νέες θέσεις εργασίας.

• Εργατική κατοικία.

• Ασφαλιστικά.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

• Βελτίωση -  ενίσχυση της παραγωγικής δραστηριότητας.

• Μετεγκαταστάσεις βιομηχανιών.

• Ειδικά προγράμματα για Μ.Μ.Ε.

• Εμπορικές Επιχειρήσεις.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ΤΩΝ

• Σχολεία -  Ο.Σ.Κ.

• Ειδικά προγράμματα για ειδικές ομάδες πληθυσμού.

• Προγράμματα Νέας Εενιάς.

ΥΠΟ ΥΡΓΕΙΟ ΠΟΑ ΙΤΙΣΜΟ Υ

• Αθλητικές εγκαταστάσεις.

• Χώροι πολιτισμού.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Σύνδεση με Π.Ε.Π. και Κοινοτικές πρωτοβουλίες.


