16 Δεκεμβρίου 2013
Αριθμ. Πρωτ.: 178017/54435/2013
Πληροφορίες: κα Μαρία Γιαννακουλοπούλου
κα Δάφνη Φιλιππάκη
Προς
1. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Η. Δ.
Γραφείο Υπουργού
Βασ. Σοφίας 15, 10674 Αθήνα
2. Υπουργείο Εσωτερικών
Γραφείο Υπουργού
Σταδίου & Δραγατσανίου 2, 10183 Αθήνα
3. Υπουργείο Οικονομικών
Γραφείο Υπουργού
Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα
4. Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
Γραφείο Υπουργού
Χαρ. Τρικούπη 182, 10178 Αθήνα
5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/νήσου - Δ. Ελλάδας – Ιονίου
Κ. Γενικό Γραμματέα
ΝΕΟ Πατρών - Αθηνών 158, 26442 Πάτρα

Αξιότιμοι κύριοι,
Σας ενημερώνουμε ότι ο Συνήγορος του Πολίτη εξετάζει αναφορά πολιτών
(αρ. υπόθ. 178017/50697/2013) που αφορά την έκδοση άδειας επισκευών και την
καταβολή του εγκριθέντος ποσού για κτίσμα ιδιοκτησίας των που επλήγη από το
σεισμό του 2008 και βρίσκεται εντός της χωρικής αρμοδιότητας του τέως Δήμου
Πυλλήνης και νυν Δήμου Ναυπακτίας.
Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες ενημέρωσαν την Αρχή ότι μετά από μία
4ετία διαδικασιών και αναβολών την 12/3/2013 με το αριθμ. 1119/12-03-2013
έγγραφο του ΤΑΣ Αχαΐας, τους γνωστοποιήθηκε ότι ο φάκελός τους ήταν πλήρης και
ότι επειδή η πίστωση του συγκεκριμένου έργου είχε εξαντληθεί, η οριστική έγκριση
και ανάρτηση στο διαδίκτυο της Άδειας Επισκευής καθώς και η καταβολή του
εγκριθέντος ποσού θα πραγματοποιήτο μετά την χρηματοδότηση του αντιστοίχου
προϋπολογισμού από το Υπουργείο Οικονομικών στο οποίο είχε ήδη υποβληθεί
σχετικό αίτημα.

Ωστόσο, όπως επιπροσθέτως ενημέρωσαν την Αρχή οι ενδιαφερόμενοι πολίτες,
καίτοι τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους υπήρξε η εκ μέρους του ΤΑΣ Αχαΐας
προφορική διαβεβαίωση ότι μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου αρχές Νοεμβρίου 2013 το θέμα
θα τακτοποιήτο, τον Νοέμβριο πληροφορήθηκαν ότι μετά την πληρωμή κάποιων
δικαιούχων, «…τον Οκτώβριο 2013 το ΤΑΣ Αχαΐας σταμάτησε τη λειτουργία του..».
Κατά τη διερεύνηση της εν λόγω υποθέσεως διαπιστώθηκε ότι:
- Στο πλαίσιο του Προγράμματος Κινητικότητας του ν. 4172/2013 και του άρθρου 129
« Μεταφορά αρμοδιοτήτων και Υπηρεσιών της ΓΓΔΕ στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση
και τις Περιφέρειες» του ν. 4199/2013, την 31/10/2013 δυνάμει της υπ΄αρ.
Δ16/012/452/ΑΦ/05-11-2013 ΚΥΑ των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης

και

Υποδομών,

Μεταφορών

και

Δικτύων,

καταργήθηκαν τριακόσιες σαράντα έξι (346) οργανικές και προσωποπαγείς θέσεων
μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού της
ΓΓΔΕ.
- Σύμφωνα με το άρθρο 129 του ν 4199/2013 οι ανωτέρω αναφερόμενες
καταργηθείσες

θέσεις

αφορούσαν

τους

Τομείς

Αποκατάστασης

Σεισμοπλήκτων(ΤΑΣ), τους Τομείς Αποκατάστασης Πυροπλήκτων (ΤΑΠ), την
Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Βόρειας Ελλάδας (ΥΑΣΒΕ) και τις Ειδικές
Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τα έργα της επανασύστασης της λίμνης
Κάρλας στη Θεσσαλία, για την ύδρευση της πόλης της Ρόδου, καθώς και δύο
κλιμάκια Βόρειας και Νότιας Ελλάδας της Ειδικής Υπηρεσίας Συντήρησης
Αυτοκινητοδρόμων.
-Επί τη βάσει των εν λόγω εξελίξεων και έως την εκ του ανωτέρω αναφερόμενου
νόμου προβλεπόμενη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στην οικεία Αποκεντρωμένη
Διοίκηση, το ΤΑΣ Αχαΐας, καίτοι είναι επιφορτισμένο με έναν μεγάλο όγκο εκκρεμών
υποθέσεων, υποστελεχωμένο πλέον, υπολειτουργεί.
Με τα δεδομένα αυτά επειδή:
Α)Βάσει του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου:
-

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 129 του ν. 4199/2013 « 1. Οι υφιστάμενοι
Τομείς Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΤΑΣ) ...εξακολουθούν να ασκούν τις
ανατεθείσες σε αυτούς αρμοδιότητες, ευθύς ως πληρωθούν οι ισάριθμες με τις
καταργούμενες…θέσεις που συστήνονται με το νόμο αυτόν στις ....
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις..»

-

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 129 του ν. 4199/2013 «3. Η έναρξη
λειτουργίας των ΤΑΣ, ΤΑΠ και ΥΑΣΒΕ στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις γίνεται
με Διαπιστωτική Πράξη του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης.Μέχρι την έκδοση της ως άνω πράξης οι αρμοδιότητες των ως άνω

Υπηρεσιών ασκούνται από την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (ΓΓΔΕ).»
-

Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 129 του ν. 4199/2013 «Οι
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ……υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε όλες τις
υποχρεώσεις και δικαιώματα που απορρέουν από τις πάσης φύσεως
συμβάσεις που σχετίζονται με τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες και έργα…..Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται
θέματα σχετικά με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων και εκτελούμενων έργων και
λοιπών συναφών θεμάτων. Η εν λόγω απόφαση εκδίδεται εντός (20) ημερών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος.»

-

Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 129 του ν. 4199/2013 «.9. Στις
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις που αναφέρονται στις 1 και 2…..συστήνονται από
την

31

Οκτωβρίου

2013

ισάριθμες

και

αντίστοιχες

με

τις

καταργούμενες….,θέσεις προσωπικού, οι οποίες πληρούνται μέχρι την 31
Δεκεμβρίου 2013, για την άσκηση των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων στις
Υπηρεσίες αυτές.»
Β) Από την εν προκειμένω έρευνα της Αρχής [1] προέκυψε ότι, τουλάχιστον έως και
την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος, ήτοι την 11-12-2013, πέραν της έκδοσης
της σχετικής απόφασης περί διαθεσιμότητας των υπαλλήλων και ενώ το ΤΑΣ Αχαΐας
έχει ήδη συμπληρώσει τον δεύτερο μήνα υπολειτουργίας (λόγω της ελλιπούς πλέον
στελέχωσής του), δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί, τα κατά ανωτέρω προβλεπόμενα εκ
του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι:
-

Οι Τομείς Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων εκ συστάσεώς των [2] αποτελούν
την εμπροσθοφυλακή για την «επί του πεδίου» αντιμετώπιση των φυσικών
καταστροφών.

-

Η έστω και προσωρινή αποδυνάμωση των εν λόγω υπηρεσιών, καθιστά
ανοχύρωτη την περιφέρεια της σεισμογενούς πατρίδα μας.

-

Η αποκατάσταση των σεισμοπλήκτων αποτελεί μία εκ των υποχρεώσεων
ενός κοινωνικού κράτους και κυρίως κατ’ αυτή τη χρονική κατά την οποία οι
πολίτες έχουν υποστεί και συνεχίζουν να υφίστανται τις δυσμενείς συνέπειες
που έχει επιφέρει στη χώρα η οικονομική κρίση.

[1]

Σχετική η από 05-12-2013 τηλεφωνική επικοινωνία της χειρίστριας της υποθέσεως κας Μ.
Γιαννακουλοπούλου με την ΥΑΣ/ΓΓΔΕ του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, το ΤΑΣ
Αχαΐας και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων
[2]
Κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 867/1979 (Α 24) και της παρ. 3 του άρθρου 2 του
ν. 1190/1981 (Α’ 203)

Θεωρούμε υποχρέωσή μας να επιστήσουμε την προσοχή ώστε να :
-

Επιταχυνθούν αρμοδίως οι εν προκειμένω ενέργειες, ώστε να μεταφερθούν
άμεσα οι υπό του άρθρου 129 του ν. 4199/2013 αναφερόμενες αρμοδιότητες,

-

Στελεχωθούν χωρίς καθυστέρηση οι υπό της οικείας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης

συσταθείσες

υπηρεσίες

δια

ικανού

και,

δεδομένου

του

αντικειμένου, έμπειρου προσωπικού
-

Αποδεσμευτούν αρμοδίως τα αναγκαία ποσά, ώστε να καταστεί δυνατή η
χρηματοδότηση των δικαιούχων οι οποίοι, όπως οι αναφερόμενοι στην Αρχή
πολίτες καίτοι, το ακίνητό τους έχει πληγεί από τον σεισμό του 2008, εκκρεμεί,
έως σήμερα, η ολοκλήρωση των εργασιών της αποκατάστασής του, γεγονός
που προφανώς [3] επιδεινώνει την κατάστασή του.

-

Λειτουργήσουν άμεσα οι μεταφερόμενες υπηρεσίες ώστε, αφενός μεν να
προβούν στην διεκπεραίωση των εκκρεμών υποθέσεων και αφετέρου να
συνεχίσουν το έργο για το οποίο είχαν συσταθεί οι Τομείς Αποκατάστασης
Σεισμοπλήκτων ήτοι την άμεση αντιμετώπιση κάθε επείγοντος συμβάντος.

Με τιμή
Ιωάννης Π. Σαγιάς
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

Κοιν.:
1. Γενική Γραμματεία Δ. Έργων
α) Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Υ.Α.Σ.)
Κόνιαρη 43
11471 Αθήνα
β) Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Αχαΐας
Φλέμινγκ και Καλαβρύτων 52-56
26226 Πάτρα
2. ****

[3]
Δεδομένου ότι έχει παραμείνει αθωράκιστο (έναντι των καιρικών συνθηκών και των θεομηνιών ) εδώ
και μεγάλο χρονικό διάστημα

