
Χ-ΤΐΕΧο&Ε
1. Είναι γνωστό ότι τα προβλήματα που δημιουργούνται από το σεισμό 

αντιμετωπίζονται από τον Κρατικό Μηχανισμό (Υπουργεία, 
Οργανισμοί, Περιφέρειες, Νομαρχίες, Δήμοι) βάσει του Σχεδίου 
«Ξενοκράτης - Σεισμοί».

Η πρόσφατη κινητοποίηση έγινε με πλαίσιο αναφοράς το Ειδικό 
Σχέδιο «Ξενοκράτης - Σεισμοί», που είχε εκπονήσει το ΥΠΕΧΩΔΕ 
και ο ΟΑΣΠ από τον περασμένο Ιούνιο και το είχε διανέμει σε όλα τα 
Υπουργεία, Οργανισμούς, Περιφέρειες, Νομαρχίες και Δήμους.

Μπορεί να γίνει μια αξιολόγηση και κριτική ανάμεσα στο τι 
προέβλεπε το Σχέδιο «Ξενοκράτης - Σεισμοί» και στο τι έγινε κατά 
τομέα ευθύνης και δράσης των Υπουργείων, Οργανισμών, 
Περιφερειών, Νομαρχιακών και Τοπικών Αυτοδιοικήσεων.

2. Βάσει του εν λόγω Σχεδίου έγινε η κινητοποίηση των πρώτων ωρών 
και των πρώτων ημερών με συγκεκριμένους στόχους:

α) Τη διάσωση εγκλωβισμένων (από την ΕΜΑΚ, την Πυροσβεστική, 
Μηχανικούς του ΥΠΕΧΩΔΕ/ΟΑΣΠ καθώς και το ΕΚΑΒ).

β) Την προσωρινή στέγαση με την διανομή σκηνών και τη διανομή 
τροφίμων (Υπ.Εσωτερικών, Υγείας και Πρόνοιας, Νομαρχίες και 
Δήμοι).

γ) Η έναρξη του πρωτοβάθμιου ελέγχου για την καταγραφή, 
αποτύπωση και αξιολόγηση των ζημιών στις κατοικίες, στα 
Δημόσια Κτίρια, στα Κτίρια συνάθροισης κοινού και στις 
Δημόσιες υποδομές.
Η καταγραφή, ο χαρακτηρισμός των κτιρίων με ΠΡΑΣΙΝΟ - 
ΚΙΤΡΙΝΟ - ΚΟΚΚΙΝΟ, έγινε από Ειδικά Κλιμάκια Μηχανικών του 
ΥΠΕΧΩΔΕ (1300 Μηχανικοί), που ενσωμάτωσαν και 
Μηχανικούς των Περιφερειών, Νομαρχιών, Δήμων καθώς και 
Ιδιώτες.

3. Για τις πρώτες ώρες και για τις πρώτες ημέρες μέχρι που να 
αποκατασταθούν τα δεδομένα, που περιγράφονται στο σημείο (2), 
την ευθύνη συντονισμού είχε η Γ.Γ.Π.Π. και κατ’ επέκταση το 
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α με αιχμή τη διανομή των σκηνών, τη διανομή του 
συσσιτίου (και την απόδοση του επιδόματος των 200.000 δρχ.) 
στους δικαιούχους.



4. Μετά την ανακοίνωση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος 
Ενίσχυσης και Αποκατάστασης των σεισμοπλήκτων είναι επιτακτική 
ανάγκη η ευθύνη συντονισμού δράσης όλων των τομέων της 
Κυβέρνησης να περάσει στο ΥΠΕΧΩΔΕ που έχει και την κύρια 
ευθύνες σε συντριπτικό ποσοστό της υλοποίησης αυτού του 
Προγράμματος.

Πιο συγκεκριμένα, αυτή η ανάγκη συντονισμού από το ΥΠΕΧΩΔΕ 
προσδιορίζεται από τους εξής κυρίους λόγους:

α) Το ΥΠΕΧΩΔΕ σε συνεργασία με τον ΟΑΣΠ είχε και έχει την 
ευθύνη τόσο για το σχεδιασμό της αντισεισμικής πολιτικής όσο 
και για την εφαρμογή της στο σύνολό της.

β) Το ΥΠΕΧΩΔΕ σε συνεργασία με τον ΟΑΣΠ είχε και έχει την 
εμπειρία των Προγραμμάτων Στέγασης και Αποκατάστασης και 
εφαρμογής όλων των Κρατικών παρεμβάσεων διαχρονικά με 
επιτυχία, με κύρια αιχμή την περίοδο 1994-2000 (Κοζάνη, 
Γρεβενά, Πάτρα, Ηλεία, Αθήνα, Φωκίδα κλπ.).

γ) Το ΥΠΕΧΩΔΕ σύμφωνα με το Νόμο είναι το υπεύθυνο όργανο 
να συγκροτήσει ειδικά κλιμάκια τεχνικών που θα κάνουν το 
Δευτεροβάθμιο Έλεγχο των κτιρίων.

δ) Το ΥΠΕΧΩΔΕ σύμφωνα με το Νόμο έχει την ευθύνη να 
συγκροτήσει ως Ειδικές Υπηρεσίες τους Τομείς Αποκατάστασης 
Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ.), οι οποίοι έχουν την ευθύνη της 
έγκρισης της Δωρεάν Κρατικής Αρωγής και του Άτοκου Δανείου 
για την ανακατασκευή ή επισκευή των σπιτιών και των κτιρίων 
εμποροβιομηχανικής χρήσης.

ε) Το ΥΠΕΧΩΔΕ μέσα από τα Τ.Α.Σ. έχει την ευθύνη για τη 
στέγαση των Πολιτών για τη μεταβατική περίοδο από τη σκηνή 
μέχρι την αποκατάσταση στις κατοικίες. Για τούτο τα Τ.Α.Σ 
αξιολογούν τα συμβόλαια για την επιδότηση ενοικίου και 
συγκατοίκησης.
Επίσης το ΥΠΕΧΩΔΕ μετά από τις προτάσεις των Δήμων 
δημιούργησε σε ελεύθερους χώρους οργανωμένους Οικισμούς 
με συγκεκριμένες υποδομές (ΔΕΗ, OTE, ύδρευση, αποχέτευση), 
για όσους σεισμόπληκτους δεν μπορούν ή δεν θέλουν να 
αξιοποιήσουν τη δυνατότητα της επιδότησης ενοικίου ή 
συγκατοίκησης.



στ)Το ΥΠΕΧΩΔΕ έχει την ευθύνη για το συνολικό σχεδίασμά των 
περιοχών που έχουν πληγεί.
Επίσης έχει την ευθύνη να δημιουργηθούν προϋποθέσεις με 
έργα υποδομής για την Οικιστική, Χωροταξική και Παραγωγική 
ανασυγκρότηση των περιοχών και για την αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής των Πολιτών και την ασφάλειά τους.

ζ) Οι ειδικές υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ (Τ.Α.Σ.) θα είναι 
αποκεντρωμένες και θα λειτουργούν σε συνεργασία και με τη 
Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Στις σεισμόπληκτες περιοχές της Αττικής μπορούν να 
λειτουργήσουν τα Τ.Α.Σ, ως διακριτές Ειδικές Υπηρεσίες του 
ΥΠΕΧΩΔΕ με ξεχωριστές έδρες π.χ. Άνω Λιόσια για το Θριάσιο 
Πεδίο, Μενίδι για την Ανατολική Αττική, Ν.Φιλαδέλφεια για τους 
όμορους Δήμους της, Περιστέρι για την Δυτική Αθήνα και 
Πειραιάς για τους Δήμους του Πειραιά.

η) Το ΥΠΕΧΩΔΕ μέσα από τα Τ.Α.Σ. θα έχει την καθημερινή 
παρουσία για την προώθηση και εφαρμογή του Κυβερνητικού 
Προγράμματος της Αποκατάστασης των σεισμοπλήκτων και της 
ανασυγκρότησης των περιοχών, που επλήγησαν.
Ακριβώς γι’ αυτό το λόγο μπορεί να αναλάβει και την ευθύνη του 
συντονισμού για την εφαρμογή και μεμονωμένων μέτρων που 
έχουν εξαγγελθεί από την Κυβέρνηση (Υπουργεία και 
Οργανισμούς). Θα έχει καθημερινή εικόνα για το πως 
εφαρμόζονται σε κάθε Δήμο τα μέτρα που έχει εξαγγείλει π.χ. η 
ΔΕΗ, o OTE, το ΙΚΑ, το ΤΕΒΕ, ο ΟΑΕΔ, ο ΕΟΜΜΕΧ κλπ.

Για όλους αυτούς τους λόγους το ΥΠΕΧΩΔΕ πρέπει να έχει 
οριοθετημένες ευθύνες για το συντονισμό και την καθημερινή 
παρακολούθηση του Προγράμματος Αποκατάστασης. Είναι 
αυτονόητο ότι στα πλαίσια του συντονισμού το ΥΠΕΧΩΔΕ θα 
συνεργάζεται με όλα τα Υπουργεία, τους Οργανισμούς που 
εμπλέκονται. Επίσης θα συνεργάζεται με τις Νομαρχιακές και


