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Θέμα : Να δοθεί λύση για τις Διευθύνσεις Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών
Κύριε Υπουργέ
Απευθυνόμαστε σε εσάς σχετικά με το θέμα των Συμβασιούχων Ορισμένου Χρόνου Υπαλλήλων των Διευθύνσεων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Οι εργαζόμενοι υπηρετούν στη Δ.Α.Ε.Φ.Κ-Κ.Ε., στη Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Β.Ε. αλλά και
στους Τ.Α.Ε.Φ.Κ. (Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, Π.Ε. Χαλκιδικής και Χανίων) του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) εδώ και τρία χρόνια και επτά μήνες οι αρχαιότεροι εξ αυτών. Συμβάσεις
οι οποίες έκτοτε ανανεώνονται, με ταυτόχρονη ενίσχυση της Γενικής Διεύθυνσης με
πλήθος νέων συναδέλφων το 2019, το 2020 και το 2021. Όπως γνωρίζετε έχουν αναλάβει το δύσκολο έργο της αποκατάστασης των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών σε διάφορες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι Φυσικές Καταστροφές που έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια στη
χώρα μας.
Μέχρι σήμερα έχουν συμβάλλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση πλήθους
εκτάκτων συμβάντων διενεργώντας άμεσα τις απαιτούμενες αυτοψίες, και εν συνεχεία
στη διαχείριση της αποκατάστασης των υποδομών και την στήριξη των πληγέντων από
τις Φυσικές Καταστροφές (σεισμοί της 10ης Ιανουαρίου του 2022 στη Φλώρινα και της
27ης Σεπτεμβρίου 2021 στο Ηράκλειο Κρήτης, της 3ης Μαρτίου του 2021 στην
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Ελασσόνα και της 30ης Οκτωβρίου στη Σάμο και οι πυρκαγιές του Αυγούστου του 2021
στην Εύβοια και στην Ανατολική Αττική, της 9ης Σεπτεμβρίου του 2020 στην
Ανατολική Αττική αλλά και οι πλημμύρες και οι ανεμοστρόβιλοι του κυκλώνα «Ιανός»
το 2020). Πάντα προσφέροντας παράλληλα αδιαλείπτως τις υπηρεσίες τους στους
πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου του 2018 στο
Μάτι και στην Κινέττα.
Μετά από την αποτελεσματική συμμετοχή τους στην αποκατάσταση των
πληγέντων, ενός ιδιαίτερα δύσκολου και επίπονου έργου, που απαιτεί ισχυρή ψυχική
δύναμη, αλλά και οικονομική επιβάρυνση για την άμεση ανταπόκριση στο δύσκολο
έργο των αυτοψιών, μετά από τόσα πολλά συμβάντα φυσικών καταστροφών μέσα σε
ένα χρονικό διάστημα τριάμισι και πλέον ετών, βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι με την
αβέβαιη μελλοντική εξέλιξη του εργασιακού τους καθεστώτος καθώς, από τα τέλη
Μαρτίου 2022 έχουν λήξει πενήντα έξι (56) συμβάσεις εργαζομένων, στις 30
Απριλίου 2022 λήγουν εκατόν πέντε (105), ενώ τον ερχόμενο Ιούνιο
αναμένεται να λήξουν ακόμη εβδομήντα (70) συμβάσεις. Ο συνολικός αριθμός
υπερβαίνει
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Διπλωματούχοι Μηχανικοί), η παρουσία των οποίων κρίνεται επιβεβλημένη για την
εύρυθμη λειτουργία του Υπουργείου.
Η απουσία τους θα καταστήσει αδύνατη την έγκαιρη και αποτελεσματική
διαχείριση

των συμβάντων που αναφέρθηκαν προηγουμένως, των οποίων η

αποκατάσταση βρίσκεται ακόμα εν εξελίξει, με συνακόλουθο αποτέλεσμα την έκθεση
σε κίνδυνο των πληγέντων πολιτών που χρήζουν αρωγής, αλλά και την ταλαιπωρία
των ιδιοκτητών από την δραματική καθυστέρηση στην αποκατάσταση των ζημιών που
έχουν υποστεί οι ιδιοκτησίες τους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, η υψηλή σεισμικότητα της χώρας μας, η κλιματική
αλλαγή
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απειλούν διαρκώς τη χώρα μας με σοβαρές φυσικές καταστροφές,

επιβάλλοντας την ετοιμότητα και τη στελέχωση του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών, που είναι επιφορτισμένο με την αντιμετώπιση τους, με έμπειρο και
καταρτισμένο προσωπικό με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας. Σε παγκόσμιο
επίπεδο τα κράτη και οι κυβερνήσεις ενισχύουν και στελεχώνουν τις υπηρεσίες
διαχείρισης κρίσεων και φυσικών καταστροφών ώστε να θωρακίσουν το κοινωνικό
σύνολο και να στηρίξουν επαρκώς τους πολίτες.
Αποτελεί πάγια θέση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ ότι τόσο κρίσιμες Υπηρεσίες πρέπει
να στελεχώνονται αποκλειστικά με προσωπικό το οποίο θα προσλαμβάνεται με
διαφανείς διαδικασίες μέσω ΑΣΕΠ και με μόνιμες και σταθερές σχέσεις
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εργασίας. Οι διαδικασίες για τη στελέχωση των Διευθύνσεων Αποκατάστασης
Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών με μόνιμο τρόπο πρέπει να ξεκινήσουν το
συντομότερο δυνατό. Λαμβάνοντας υπόψιν όμως τα σημερινά δεδομένα, καθώς και
τις κατεπείγουσες ανάγκες στελέχωσης προσωπικού που έχουν διαμορφωθεί υπό τις
παρούσες συνθήκες, αλλά κυρίως για να μην ταλαιπωρηθούν οι - πληγέντες από τις
φυσικές καταστροφές – πολίτες (Σάμος, Κρήτη, Ελασσόνα, Μάτι, Βαρυπόμπη, Βόρεια
Εύβοια, Ιανός Κάρδιτσα), από την έλλειψη προσωπικού που θα δημιουργηθεί από τη
λήξη των συμβάσεων αυτών και το πάγωμα των διαδικασιών αποζημιώσεων, εκτιμούμε
ότι απαιτείται να δοθεί παράταση των συμβάσεων των υπηρετούντων εργαζομένων,
υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι σχετικές διαδικασίες νομιμότητας.
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