26 Μαΐου 2014
Αριθμ. Πρωτ.: 178017/27416/2014
Πληροφορίες: κα Μαρία Γιαννακουλοπούλου
Κ. ****
Θέμα: Η εκ μέρους του ΤΑΣ Αχαΐας καταβολή της α’ εκ του εγκριθέντος ποσού δόσης
για την αποκατάσταση κτίσματος που επλήγη από το σεισμό του 2008.
Σχετ.: 1) Η υπ΄αρ. 178017/50697/2013 αναφορά σας
2) Το υπ΄αρ. 178017/54435/16-12-2013 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη
3) Το υπ΄αρ. 1314/15-01-2014 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης
του Υπουργείου Εσωτερικών προς την Αρχή
4) Η υπ’ αρ. 47839/27-11-2013 ΚΥΑ των Υπουργείων Εσωτερικών - Διοικητικής
Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί του «Καθορισμού πρόσθετων
όρων-ειδικών κριτηρίων επιλογής προσωπικού που έχει τεθεί σε καθεστώς
διαθεσιμότητας, για τη στελέχωση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των
Περιφερειών»
5) Η υπ΄αρ. Δ17α/02/279/Φ.2.2.1/31-12-2013 ΚΥΑ των Υπουργείων Εσωτερικών
και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων περί της «Ρύθμισης θεμάτων διοικητικής
υπαγωγής της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΤΑΣ) και των Τομέων
Αποκατάστασης

Πυροπλήκτων

(ΤΑΠ)

στις

Αποκεντρωμένες

Διοικήσεις

στην

περιφέρεια των οποίων εδρεύουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 129 του Ν.
4199/2013 (ΦΕΚ Α’ 216)»
6) Το από 03-02-2014 Δελτίο Τύπου του ΑΣΕΠ περί «Κατάρτισης Πινάκων
Κατάταξης και Διάθεσης Υπαλλήλων Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου»
7) Το από 03-02-2014 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «Κατάρτισης Πινάκων Κατάταξης και Διάθεσης
Υπαλλήλων Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου»
8) Η υπ΄αρ. 16498/1586/06-02-2014 Διαπιστωτική Πράξη του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί

έναρξης λειτουργίας στον εν λόγω φορέα από 06-02-2014 των Τομέων
Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Ν. Μεσσηνίας, Ν, Λευκάδας και Ν. Αχαΐας και των
Τομέων Αποκατάστασης Πυροπλήκτων Ν. Ηλείας και Ν. Αρκαδίας
9) Το υπ΄αρ. 2/1031/14-02-2014 έγγραφο της Δ/νσης Προϋπολογισμού Γενικής
Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προς την Αρχή
10) Η από 24-02-2014 αναρτηθείσα στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ 1η επικαιροποίηση
του τελικού πίνακα διάθεσης των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Έργων
11) Το υπ΄αρ. οικ. 44/25-02-2014 έγγραφο του ΤΑΣ Ν. Αχαΐας προς την Υπηρεσία
Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Υ.Α.Σ.) με θέμα «Ορισμός Υπολόγων»
12) Η υπ΄αρ. 20514/18-03-2014 Διαπιστωτική Πράξη του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης περί έναρξης λειτουργίας στον εν
λόγω φορέα της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδας
(Υ.Α.Σ.Β.Ε.)από 17-03-2014
13) Το υπ΄αρ. οικ. 860/27-03-2014 έγγραφο του ΤΑΣ Ν. Αχαΐας προς την Υπηρεσία
Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Υ.Α.Σ) με θέμα «Τροποποίηση ενάριθμου έργου»
14) Η υπ΄αρ. οικ. 15687/3702/12-03-2014 Διαπιστωτική Πράξη της Γενικής
Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας περί
της έναρξης λειτουργίας στον εν λόγω φορέα του Τομέα Αποκατάστασης
Σεισμοπλήκτων Ν. Κοζάνης, από 11-03-2014
15) Η υπ΄αρ. 66938/54454/20-03-2014 Διαπιστωτική Πράξη του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί της έναρξης λειτουργίας στον εν λόγω
φορέα του Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Αχαρνών από 17-03-2014
16) Η υπ΄αρ. οικ. 7871/74997/22-04-2014 Διαπιστωτική Πράξη της Γενικής
Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδος
17) Η υπ΄αρ. 27261/23-05-2014 επιστολή του πατρός σας κ. ΧΧΧ

Αγαπητοί κύριοι,
Με την υπ΄αρ. 178017/50697/2013 αναφοράς σας ενημερώσατε την Αρχή
σχετικά με την εκ μέρους του ΤΑΣ Αχαΐας παράλειψη καταβολής του εγκριθέντος
ποσού προκειμένου να τηρηθεί η διαδικασία έκδοσης άδειας επισκευής κτίσματος
ιδιοκτησίας σας που επλήγη από το σεισμό του 2008 και βρίσκεται εντός της χωρικής
αρμοδιότητας του τέως Δήμου Πυλλήνης και νυν Δήμου Ναυπακτίας.
Ειδικότερα, μας ενημερώσατε ότι μετά από μία 4ετία διαδικασιών και αναβολών
την 12/3/2013 δια του υπ΄αρ. 1119/12-03-2013 έγγραφου του το ΤΑΣ Αχαΐας σας
γνωστοποίησε ότι ο φάκελός σας 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 εν συνεχεία μας ενημερώσατε, καίτοι τον Ιούλιο του 2013 το
ΤΑΣ Αχαΐας σας παρείχε την προφορική διαβεβαίωση ότι μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου
αρχές Νοεμβρίου 2013 το θέμα θα τακτοποιήτο, τον Νοέμβριο πληροφορηθήκατε ότι
μετά την πληρωμή κάποιων δικαιούχων, «…τον Οκτώβριο 2013 το ΤΑΣ Αχαΐας
σταμάτησε τη λειτουργία του..».
Από τη διερεύνηση της εν λόγω υποθέσεως διαπιστώθηκε ότι, δυνάμει του ν.
4172/2013 ( παρ. 1 άρθρου 90) και εν συνεχεία του ν. 4199/2013 (άρθρο 129) είχε
εκδοθεί η υπ΄αρ. Δ16/012/452/ΑΦ/05-11-2013 ΚΥΑ των Υπουργών Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, με την οποία καταργήθηκαν τριακόσιες σαράντα έξι (346) οργανικές και
προσωποπαγείς θέσεις μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου προσωπικού της ΓΓΔΕ [1] . Ως εκ τούτου, οι Υπηρεσίες όπου υπηρετούσαν οι
εν λόγω υπάλληλοι (μία εκ των οποίων ήταν και το ΤΑΣ Αχαΐας), καίτοι διατηρήθηκαν
τυπικά εν λειτουργία [2] ουσιαστικά απείχαν κάθε εργασίας.
Επί τη βάσει των εν λόγω εξελίξεων και επειδή έως και τα μέσα Δεκεμβρίου
του 2013 [3] πέραν της έκδοσης της σχετικής απόφασης περί διαθεσιμότητας των
υπαλλήλων [4] , δεν είχαν ακόμη υλοποιηθεί, τα εκ του ισχύοντος νομοθετικού
πλαισίου προβλεπόμενα [5] ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρώντας ότι η έστω και
προσωρινή αποδυνάμωση των συγκεκριμένων υπηρεσιών θα επέφερε περαιτέρω
βλάβη στην κατά τα άλλα ευάλωτη στις φυσικές καταστροφές χώρα μας, έκρινε
επιβεβλημένη την παρέμβασή του στους καθ’ύλην συναρμόδιους Υπουργούς
προκειμένου να επανέλθουν σε πλήρη λειτουργία οι ανωτέρω αναφερόμενες
υπηρεσίες εντός της εκ ισχύουσας νομοθεσίας τασσόμενης προθεσμίας.

[1]

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.
[2]
Τουλάχιστον όπως ενημερώθηκε η Αρχή όσον αφορά την λειτουργία του ΤΑΣ Αχαΐας, με δύο –τρεις
υπαλλήλους που δεν υπήχθησαν στις διατάξεις περί διαθεσιμότητας και με έναν δύο υπαλλήλους που
διατίθεντο ανά εβδομάδα από το Υπουργείο Υποδομών και Δημοσιών Έργων.
[3]
Και συγκεκριμένα την 11-12-2013, ήτοι την ημερομηνία σύνταξης του υπ΄αρ. 178017/54435/16-122013 εγγράφου του Συνηγόρου του Πολίτη.
[4]
Και ενώ ειδικότερα το ΤΑΣ Αχαΐας είχε ήδη συμπληρώσει τον δεύτερο μήνα υπολειτουργίας
[5]
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.»

Μετά την σχετική περί της εξέλιξης της υποθέσεως τόσο έγγραφη [6] όσο και
προφορική [7] ενημέρωση της Αρχής αλλά και την περαιτέρω παρακολούθηση της
υποθέσεως, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δεν υφίσταται πλέον πεδίο
περαιτέρω παρέμβασης της Αρχής ως προς την υπόθεσή σας δεδομένου ότι, το
αίτημά σας [8] όπως επιβεβαιώθηκε δια της υπό στοιχείο (17) σχετικής επιστολής του
πατρός σας προς τον Συνήγορο του Πολίτη, ικανοποιήθηκε αρμοδίως. Κατόπιν
τούτου σας ενημερώνουμε ότι δια του παρόντος η αναφορά σας τίθεται στο αρχείο.
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας.

Με εκτίμηση
Ιωάννης Π. Σαγιάς
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

[6]

Μέσω τόσο δια της κατά τα ανωτέρω σχετικής αλληλογραφίας όσο και μέσω διαδικτύου.
Σχετικές οι συνεχείς τηλεφωνικές επικοινωνίες της χειρίστριας της υποθέσεως με όλους τους
συναρμόδιους φορείς ήτοι τα Υπουργεία Εσωτερικών, Υποδομών, Οικονομικών, εκτός των λοιπών και
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου καθώς και το ΤΑΣ Αχαΐας
[8]
Και αφού ετέθη εν λειτουργία εκ νέου το ΤΑΣ Αχαΐας
[7]

