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ΠΡΟΣ: 1. Τον Υπουργό Επικρατείας κ. Γ. Γεραπετρίτη
2. Τον Υπουργό Yυποδομών & Μεταφορών,
κ. Κ. Καραμανλή
3. Υφυπουργό Υποδομών, κ. Γ. Καραγιάννη
4. Υπηρεσιακή Γραμ. ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ. κ. Μ. Κόντου
ΚΟΙΝ. 1. Γενική Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών
κ. Γ. Τσίρου

Θέμα: Μεταφορά της εποπτείας του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Α.Σ.Π στο νεοσύστατο Υπουργείο
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
Με το Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθ. 70/2021 ΦΕΚ 161/Α/9-9-2021

«Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», μεταφέρθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
στο νεοσύστατο Υπουργείο, η εποπτεία του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Α.Σ.Π.
Ο Ο.Α.Σ.Π. Αθήνας, μέχρι αυτή τη στιγμή, βάσει ειδικής διάταξης του συστατικού του νόμου
1349/1983 (Α΄52), λόγω υποστελέχωσής του με δικό του προσωπικό, στελεχώνεται κατά κύριο
λόγο με προσωπικό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο υπηρετεί εκεί είτε με
απόσπαση σε θέσεις ευθύνης, είτε με διάθεση.
Σήμερα στον Ο.Α.Σ.Π. Αθήνας υπηρετούν συνολικά (39) υπάλληλοι αναλυτικά :
1. (16) υπάλληλοι
ανήκουν οργανικά στον Ο.Α.Σ.Π., εκ των οποίων δύο (2) είναι
αποσπασμένοι σε πολιτικό γραφείο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντίστοιχα, ήτοι οι
πραγματικά υπηρετούντες υπάλληλοι του Ο.Α.Σ.Π. ανέρχονται σε (14).
2. (4) υπάλληλοι αποσπασμένοι από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, είναι
τοποθετημένοι σε θέσεις ευθύνης του Οργανισμού, ήτοι (1) σε θέση Προϊσταμένου
Διεύθυνσης και (3) σε θέσεις Προϊσταμένων Τμημάτων.
3. (1) υπάλληλος είναι αποσπασμένος από άλλον φορέα.
4. (18) υπάλληλοι υπηρετούν με διάθεση από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
Συνολικά (23) υπάλληλοι του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ενισχύουν τον
Οργανισμό, είτε με απόσπαση σε θέσεις ευθύνης, είτε με διάθεση, οι οποίοι με την
προσφορά της εργασίας τους συμβάλλουν ουσιαστικά και καθοριστικά στην εύρυθμη
λειτουργία του, δεδομένου ότι, το υφιστάμενο προσωπικό του Ο.Α.Σ.Π. όντας ιδιαιτέρως
περιορισμένο, δεν επαρκεί για την κάλυψη των τρεχουσών, καθώς και έκτακτων
υπηρεσιακών αναγκών, που απορρέουν από την ιδιαιτερότητα των αρμοδιοτήτων του.
Στο παρόν π.δ/γμα δεν υπάρχει ρυθμιστική διάταξη που αφορά τους παραπάνω
υπαλλήλους, δεδομένου ότι, χωρίς τη δική τους συνδρομή ο Ο.Α.Σ.Π. θα είναι
υποστελεχωμένος, γεγονός που θα προκαλέσει άμεσα την δυσλειτουργία του,
καθώς επίσης και αυτήν του νεοσύστατου Υπουργείου με δυσμενείς συνέπειες
στην Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Φυσικών Καταστροφών. Σε μια χρονική
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περίοδο μάλιστα, που υπάρχει έντονη σεισμική διέγερση σε πολλές περιοχές του
Ελλαδικού χώρου.
Για τους λόγους αυτούς, θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα άμεσης νομοθετικής ρύθμισης
σχετιζόμενης με τη συνέχιση υποστήριξης των αρμοδιοτήτων του Ο.Α.Σ.Π. από το
προαναφερόμενο προσωπικό, για την διασφάλιση της εύρυθμης και απρόσκοπτης
λειτουργίας του.
Ζητάμε:
Στην παρ. του άρθρου 1 του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθ. 70/2021 ΦΕΚ 161/Α/9-92021 να προστεθεί το παρακάτω εδάφιο.:
«Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που υπηρετούν στον
Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) με απόσπαση ή
διάθεση με ειδική διάταξη παραμένουν στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και
υποστηρίζουν παράλληλα την άσκηση των μεταφερόμενων στο Υπουργείο Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αρμοδιοτήτων του ΟΑΣΠ μέχρι τη στελέχωση του με
νέο οργανόγραμμα και πάντως όχι πέραν της 31ης.12.2022. Με κοινή απόφαση των
αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών και Κλιματικής Κρίσης
και Πολιτικής Προστασίας, που εκδίδεται το αργότερο μέχρι τις 31.12.2021, οι
υπάλληλοι του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να αποσπώνται στο Υπουργείο
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει
την 31η.12.2022».
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
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