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Θέμα:

Απόρριψη Ειδικοτήτων και Κλάδων για την Αντιμετώπιση των Φυσικών
Καταστροφών από τις Πυρκαγιές του Αυγούστου 2021.

Την στιγμή που η χώρα μας δοκιμάζεται από τις αναρίθμητες πυρκαγιές επί μέρες. Την στιγμή
που η Ελλάδα εκπέμπει παγκοσμίως κραυγές αγωνίας ζητώντας διεθνή βοήθεια. Την στιγμή που η
ανταπόκριση από κάθε γωνιά της Γής τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό, όσο και σε υλικοτεχνική
βοήθεια, είναι άκρως συγκινητική και αποτελεί την απόλυτη έκφραση αλτρουισμού και
αλληλεγγύης, την ίδια ακριβώς στιγμή η Γενική Διεύθυνση Φυσικών Καταστροφών και την θεωρεί
ως κατάλληλη(;;;), ερμηνεύει με αυστηρότητα το γράμμα του νόμου(;;;) και κατά συνέπεια κρίνει
και αποφασίζει ότι, ενώ δεχόμαστε με ανακούφιση οποιαδήποτε βοήθεια απ’ όπου και αν
προέρχεται, εξαιρεί από την σημαντική, για τον πολίτη, διαδικασία των αυτοψιών όλες τις
ειδικότητες των Μηχανικών εκτός από τρείς και αυτό γίνεται για πρώτη φορά (!!!).
Συγκεκριμένα:
Στις 10/8 με προφορική εντολή προερχόμενη από το γραφείο του Γ.Γ. Υποδομών ζητήθηκε από
την Υπηρεσία (Ε.Υ.Δ.Ε. Μακεδονίας, Ηπείρου & Θράκης) να συνδράμει με ανθρώπινο δυναμικό
στην καταγραφή των ζημιών στις πυρόπληκτες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας.
Η Υπηρεσία (Ε.Υ.Δ.Ε. Μακεδονίας, Ηπείρου & Θράκης) ανταποκρίθηκε άμεσα, όπως
άλλωστε έχει πράξει αναλόγως, αναρίθμητες φορές κατά το παρελθόν, με τρείς
συνάδελφους Μηχανολόγους/Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, οι οποίοι δεν δίστασαν στιγμή
να διακόψουν ή να ακυρώσουν τις καλοκαιρινές άδειές τους, αγνοώντας την αναστάτωση και την
ανατροπή στον οικογενειακό τους προγραμματισμό, μην υπολογίζοντας την ταλαιπωρία και την
κούραση που γνώριζαν ότι επρόκειτο να υποστούν, με γνώμονα μόνο την θέληση για προσφορά
και την επιθυμία να ανταποκριθούν στην έκκληση για βοήθεια.
Οι προαναφερόμενοι υπάλληλοι ενσωματώθηκαν στο κλιμάκιο της ΔΑΕΦΚ/ Βορείου Ελλάδος και
αναχώρησαν από κοινού για την Εύβοια, στις 7:00 το πρωί της 11ης Αυγούστου. Ενώ λοιπόν μετά
από ώρες ταξιδιού, και αφού βρισκόταν ήδη στην Β. Εύβοια, απείχαν μόλις 10χλμ από τον αρχικό
τους προορισμό, ενημερώθηκαν περί τις 13:30 από το γραφείο της Γενικής Δ/ντριας ΔΑΕΦΚ ότι δεν
δύναται να υπογραφούν οι εντολές μετακίνησής τους, με την αιτιολογία ότι οι ειδικότητές τους
είναι ασύμβατες με το έργο που έπρεπε να εκτελέσει το κλιμάκιο, και ότι έπρεπε να επιστρέψουν
αμέσως (…..). Ως αποτέλεσμα, οι εν λόγω υπάλληλοι επέστεψαν αυθημερόν στην Θεσσαλονίκη.
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Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σχεδόν όλοι οι υπάλληλοι της συγκεκριμένης Υπηρεσίας,
αλλά και του συνόλου του Υπουργείου Υποδομών- Μεταφορών, ανεξαρτήτου ειδικότητας, έχουν
βοηθήσει και έχουν συμβάλλει τα μέγιστα σε ανάλογες δύσκολες και ζοφερές στιγμές που έχει
βιώσει η χώρα μας κατά το παρελθόν, σε Σεισμούς, σε Πυρκαγιές, σε Πλημμύρες.
Κανείς υπάλληλος δεν περισσεύει όταν η χώρα πλήττεται από Φυσικές Καταστροφές!!!
Όλες οι ειδικότητες είναι Απαραίτητες για την ανακούφιση του πολίτη.
Αναρωτιόμαστε, και ταυτόχρονα ανησυχούμε και απευχόμαστε μήπως αρνήθηκαν να δεχτούν
κάποιον Σέρβο- Ρουμάνο ή άλλης εθνικότητας πυροσβέστη, κάποιον Γερμανό διασώστη ή κάποιον
Ρώσο πιλότο, λόγω ασυμβατότητας των διαπιστευτηρίων τους με τα όσα ορίζουν τα αυστηρά(;;;)
εθνικά μας «πρωτόκολλα» και οι νόμοι μας.
Οι τρείς συνάδελφοι που επέστρεψαν στην έδρα τους, διανύοντας περίπου700χλμ μέσα
σε μια μέρα, δεν ένιωθαν εκνευρισμό και θυμό για την συγκεκριμένη απόφαση, παρά
μόνο πικρία και απογοήτευση για το γεγονός ότι δεν τους δόθηκε η δυνατότητα και η
ευκαιρία να βοηθήσουν, ούτε τους πυροπαθείς συμπολίτες μας, αλλά ούτε και τους
συναδέλφους μας στο δύσκολο και τις περισσότερες φορές άχαρο και μακάβριο έργο
της καταγραφής των ζημιών.
Η ίδια απόρριψη ειδικοτήτων και κλάδων, με μεγάλη εμπειρία σε ανάλογες
καταστροφές, παρατηρήθηκε και σε άλλες διευθύνσεις του Υπουργείου, για μία τόσο
μεγάλη σε έκταση και μέγεθος καταστροφή.
Αυτοί οι συγκεκριμένοι τρείς υπάλληλοι καθώς και οι υπόλοιποί παρόμοιων
ειδικοτήτων και κλάδων περισσεύουν(;;;)
Διερωτόμαστε όταν θα χρειαστεί ο ποιοτικός έλεγχος από το Κ.Ε.Δ.Ε. και από
αντίστοιχες Υπηρεσίες, για την κατάσταση των κατοικιών και επιχειρήσεων, όπου είναι
απαραίτητη η συμμετοχή Μηχανολόγων, Χημικών, Γεωλόγων κ.λπ. θα ισχύσει πάλι η
απαγόρευση.
Ζητάμε να υπάρξει η δυνατότητα συμμετοχής όλων των υπαλλήλων ανεξάρτητα
κλάδου και ειδικότητας για την Αντιμετώπιση των Φυσικών Καταστροφών από
τις Πυρκαγιές του Αυγούστου 2021.

ΤΟ Δ.Σ.
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