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Θέμα: Προτάσεις για την εύρυθμη λειτουργία των νέων ΤΑΕΦΚ του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών καθώς και στελέχωσής τους με προσωπικό, μετά τις
καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου

Κύριε Υπουργέ,
Τα τραγικά γεγονότα των καταστροφικών πυρκαγιών του Ιουλίου στο Μάτι και την
Κινέτα, κατά τις οποίες πρωτίστως θρηνήσαμε την απώλεια 99 συνανθρώπων μας και
δευτερευόντως την απώλεια περιουσιών και φυσικού πλούτου, ήρθαν να καταδείξουν με
τον πλέον εμφατικό τρόπο την αδυναμία της Πολιτείας στην πρόληψη και διαχείριση
φυσικών καταστροφών και την έλλειψη συντονισμού των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.
Όσον αφορά στο χώρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και την συμμετοχή
των υπηρεσιών του στην αντιμετώπιση των καταστροφών, οι συνάδελφοί μας, αρχικά οι
Μηχανικοί, στελεχώνοντας τα κλιμάκια που διενήργησαν τους πρωτοβάθμιους ελέγχους
και εν συνεχεία οι διοικητικοί υπάλληλοι που συμμετέχουν στα κλιμάκια υποδοχής
αιτήσεων πυρόπληκτων για τη χορήγηση των έκτακτων βοηθημάτων, υπερέβαλαν
εαυτούς (όπως άλλωστε κάνουν πάντα όταν καλούνται ν΄ αντιμετωπίσουν καταστάσεις
φυσικών καταστροφών), εργαζόμενοι σε αντίξοες συνθήκες, χωρίς τα απαραίτητα μέσα
για το σκοπό αυτό και με εμφανή για άλλη μια φορά την έλλειψη οργάνωσης, καθώς
παρατηρήθηκε το φαινόμενο να παρευρίσκονται ταυτόχρονα τρία και τέσσερα κλιμάκια
στην ίδια περιοχή για τις ίδιες αυτοψίες, στερώντας πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό από
άλλες περιοχές που το είχαν ανάγκη. Παρόλα αυτά το έργο του πρωτοβάθμιου ελέγχου
ολοκληρώθηκε άμεσα με την αυταπάρνηση των συναδέλφων, συμβάλλοντας έτσι στην
ανακούφιση των πληγέντων, όσο αυτό ήταν δυνατό.
Όμως, κύριε Υπουργέ, με την απόφασή σας να εκχωρήσετε αντικείμενο του Υπουργείου
Υποδομών, όπως είναι το έργο της συλλογής των αιτήσεων των πυρόπληκτων σε ιδιωτική

εταιρεία με τίμημα 350.000 ευρώ είναι ακόμη ένα βήμα προς την συρρίκνωση των
υπηρεσιών του που προστίθεται στην από χρόνια απαξίωση του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών.
Παράλληλα όμως και η απόφασή σας να στελεχώσετε τους δύο νέους Τ.Α.Ε.Φ.Κ.
Ανατολικής και Δυτικής Αττικής με εντελώς άπειρο προσωπικό, το οποίο χωρίς τη βοήθεια
του έμπειρου στην αποκατάσταση φυσικών καταστροφών δυναμικού, δεν θα μπορέσει
να ανταποκριθεί άμεσα στο έργο της αποκατάστασης (λόγω και του μικρού χρονικού
διαστήματος που θα εργαστεί), δεν θα έχει το επιθυμητό για όλους αποτέλεσμα, που δεν
είναι άλλο από την ταχεία επίλυση των προβλημάτων των πυρόπληκτων και η
αποκατάσταση των ζημιών που αυτοί έχουν υποστεί.
Τονίζουμε στο σημείο αυτό ότι έμπειρο προσωπικό υπηρετεί στους Τ.Α.Σ. που
μεταφέρθηκαν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, το οποίο θα μπορούσε από την πρώτη
στιγμή των γεγονότων να στελεχώσει τις υπηρεσίες με άμεση ανάληψη και εκτέλεση των
καθηκόντων.

Κύριε Υπουργέ,
Έχει αποδειχθεί κατά το παρελθόν ότι το έργο της αποκατάστασης των πυρόπληκτων δεν
ολοκληρώνεται σε λιγότερο από μια πενταετία, δεδομένου αυτού οι δυο νέοι Τ.Α.Ε.Φ.Κ.
θα είναι υπηρεσίες αιχμής και θα απαιτηθεί μόνιμη στελέχωσή στους.
Για το λόγο αυτό, σας καλούμε, να ξεκινήσετε έγκαιρα τις ενέργειες που απαιτούνται για
τη στελέχωσή τους (εκμεταλλευόμενοι και το διάστημα των 8 μηνών), είτε μέσω της
κινητικότητας ή αν κριθεί απαραίτητο με προσλήψεις νέου μόνιμου προσωπικού μέσω
ΑΣΕΠ, δεδομένων των οργανικών κενών που υπάρχουν στο Υπουργείο μας.
Μετά τα παραπάνω, παρακαλούμε να ορίσετε άμεσα συνάντηση μαζί μας,
προκειμένου να συζητήσουμε τις προτάσεις μας για το σημαντικό αυτό θέμα,
καθώς και άλλα ζητήματα που απασχολούν τις υπηρεσίες του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών και τους εργαζόμενους σε αυτές.

