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(Διεύθυνση

Αποκατάστασης

Επιπτώσεων

Κύριε Υπουργέ,
Οι φυσικές καταστροφές τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς αποτελούν συχνό φαινόμενο.
Λόγω της κλιματικής αλλαγής είναι απαραίτητο, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, να θωρακιστεί
η Νοτιοδυτική Ελλάδα και οι Ιόνιοι Νήσοι, περιοχή με τα περισσότερα συμβάντα στατιστικά από
όλη την επικράτεια, απέναντι σε οποιαδήποτε φυσική καταστροφή με τη στελέχωση της ΔΑΕΦΚΔΕ αυτάρκους και έτοιμης να επέμβει ουσιαστικά σε όλα τα συμβάντα.
Α. Περιγραφή υπάρχουσας κατάστασης
Με την εφαρμογή του Ν4199/2013 άρθρο 129, παρ. 1 (ΦΕΚ 216 /Α΄/11-10-2013) έγινε
μεταφορά των υπηρεσιών ΤΑΣ και ΤΑΠ της ΓΓΔΕ του Υπουργείου Υποδομών στις Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις. Με την ΚΥΑ με αρ.Δ17α /02/279/Φ.2.2.1 (ΦΕΚ 10/Β΄/8-01-2014),ρυθμίστηκαν θέματα
διοικητικής υπαγωγής και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι.




Οι Υπηρεσίες μεταφέρθηκαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδος και Ιονίου, όχι λόγω προγραμματισμού ή κάποιου σχεδιασμού, αλλά αναγκαστικά
μετά από εφαρμογή της μνημονιακής απαίτησης για διαθεσιμότητα με την παράγραφο 7 του
άρθρου 129 του Ν4199/2013(ΦΕΚ 216/Α΄/11-10-2013 σε συνδυασμό με την παρ.1του
άρθρου 90του ν. 4172/2013(φεκ167/Α/23-07-2013).
Οι Υπηρεσίες, από τη μεταφορά τους στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και μέχρι
σήμερα, αναλαμβάνουν αποκλειστικά έργα αποκατάστασης φυσικών
καταστροφών, που οριοθετούνται, ανατίθενται, χρηματοδοτούνται, από το
υπουργείο Υποδομών και εκτελούνται υπό τις οδηγίες, τον άμεσο έλεγχο και τον
συντονισμό της ΔΑΕΦΚ-ΚΕ .

Β. Το Υπουργείο Υποδομών για τις Φυσικές Καταστροφές
Ο Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και μεταφορών (ΠΔ123/2017-ΦΕΚ 151 Α)
προβλέπει τη δημιουργία Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών
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Καταστροφών Δυτικής Ελλάδος (ΔΑΕΦΚ-ΔΕ) ( Δ 27). Προβλέπεται να έχει έδρα την Πάτρα
και χωρική αρμοδιότητα αντίστοιχου γεωγραφικού προσδιορισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου .Η συγκεκριμένη διεύθυνση είναι υποστελεχωμένη,
παρότι τις έχουν ανατεθεί έργα αποκατάστασης.
Η αργοπορία στη στελέχωση της συγκεκριμένης υπηρεσίας και μάλιστα από περιορισμένο αριθμό
υπαλλήλων όπως διαφαίνεται, στερεί τη δυνατότητα του Υπουργείου ναι επεμβαίνει ταχύτερα, στις
φυσικές καταστροφές που εκδηλώνονται στο δυτικό ανάπτυγμα της Χώρας, με έμπειρο προσωπικό
σε θέματα αυτοψιών, ελέγχου και επανελέγχου επικίνδυνων κτιρίων. Ακόμα έχει σαν συνέπεια την
καθυστέρηση της υλοποίησης των προγραμμάτων αποκατάστασης το κτιρίων, που υπέστησαν
βλάβες εξαιτίας των φυσικών καταστροφών που έπληξαν την περιοχή.
Γ. Πρόταση για στελέχωση της ΔΑΕΦΚ-ΔΕ
Στελέχωση ΔΑΕΦΚ Δυτικής Ελλάδος
 Μετακίνηση των υπαλλήλων του ΤΑΣ Ν. Αχαΐας στη ΔΑΕΦΚ-ΔΕ και μεταφορά των
θέσεων τους στον οργανισμό του Υπουργείου Υποδομών, σύμφωνα με το άρθρο
92 του Ν 4530/2018 (ΦΕΚ59Α/30-03-2018)
 Μεταφορά αρμοδιοτήτων
Ταυτόχρονα γίνεται κατάργηση του ΤΑΣ Ν. Αχαΐας με κοινή υπουργική απόφαση,
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 129 του Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ216/Α/11-10-2013) και
την παρ. 3 του άρθρου 253 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018). Οι αρμοδιότητες
καθώς και τα έργα αποκατάστασης που εκτελούνται, μεταφέρονται στη ΔΑΕΦΚ-ΔΕ,
σύμφωνα με την παρ.5,στ, του άρθρου 49 του ΠΔ123/2017 (ΦΕΚ151Α’).
Κύριε Υπουργέ,
Ζητάμε την στήριξη σας, όσο αναφορά την δική σας συμμετοχή, για να λυθεί το
πρόβλημα της στελέχωσης και οργάνωσης της ΔΑΕΦΚ-ΔΕ, για να έχει η Υπηρεσία την
δυνατότητα

να

διαχειρίζεται

αποτελεσματικά

οποιαδήποτε

συμβάντα

φυσικής

καταστροφής και να ανταποκρίνεται στο έργο της.
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