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Θέμα: Στελέχωση της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Ε.
Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Ελλάδος)

(Διεύθυνση

Αποκατάστασης

Επιπτώσεων

Κύριε Υπουργέ,
Ο Νέος Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΠΔ 123/2017-ΦΕΚ 151
Α΄), προβλέπει την δημιουργία της

Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών

Καταστροφών Δυτικής Ελλάδος (ΔΑΕΦΚ - Δ.Ε.), η οποία μέχρι σήμερα παραμένει χωρίς ουσιαστική
στελέχωση.
Οι μέχρι τώρα κινήσεις του Υπουργείου για τη στελέχωση της δομής είναι περιστασιακές
χωρίς συγκεκριμένο πλάνο και σχέδιο. Επτά μηχανικοί μεταφέρθηκαν και υπηρετούν σήμερα στην
Υπηρεσία, η οποία ουσιαστικά

υπολειτουργεί αφού δεν υπάρχουν οι στοιχειώδεις υποδομές

λειτουργίας Δημόσιας Υπηρεσίας όπως: α) Κτίριο-Γραφεία (φιλοξενούνται σε περιορισμένο χώρο,
στα γραφεία του ΤΑΣ Ν. Αχαΐας), β) Διοικητικό προσωπικό, γ) Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές,
τηλέφωνα κ.λπ.
Η Υπηρεσία, σύμφωνα με τις σχετικές ΚΥΑ οριοθέτησης πληγέντων περιοχών, έχει αναλάβει
πάνω από δέκα έργα αποκατάστασης ζημιών σε κτίρια. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα (Ιανός) των
τελευταίων μηνών που έπληξαν μεταξύ άλλων και αρκετές περιοχές αρμοδιότητας της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.
- Δ.Ε. ( Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος, Λευκάδα, Κορινθία) καθιστούν απαραίτητη την άμεση
στελέχωση της Δομής, καθότι έχει αυξηθεί σημαντικά ο όγκος εργασίας, με συνέπεια οι υπάλληλοι
να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στα αιτήματα των Πολιτών.
Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητούμε άμεσα να στελεχωθεί η Υπηρεσία με την
διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 92 του Ν.4530/18 (ΦΕΚ59Α/30-03-2018), καθότι υπάρχει και
σχετική γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Υποδομών για μετακίνηση
Υπαλλήλων στην ΔΑΕΦΚ-ΔΕ.
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Η ομοσπονδία μας θέτει ενώπιον της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, την ανάγκη για την
στελέχωση της Υπηρεσίας για την ομαλή λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της απέναντι
στους Πολίτες. Με συνεχείς αναβολές και κωλυσιεργίες καθίσταται αδύνατη ουσιαστικά η
λειτουργία της νέας Διεύθυνσης.
Κύριε Υπουργέ,
Ζητάμε την παρέμβασή σας για να λυθεί το πρόβλημα της στελέχωσης και
οργάνωσης της ΔΑΕΦΚ-ΔΕ, για να έχει η Υπηρεσία την δυνατότητα να διαχειρίζεται
αποτελεσματικά οποιαδήποτε συμβάν φυσικής καταστροφής και να ανταποκρίνεται
στο έργο της.
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