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Υπουργό Διοικητικής Μεταρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Αντώνη Μανιτάκη
Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
κ. Κωστή Χατζηδάκη
Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
κ. Σταύρο Καλογιάννη.
Πρόεδρο Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. κ. Κοσμά Στυλιανίδη
Το Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής, το οποίο αποτελεί το Εθνικό Τμήμα - Μέλος της
Διεθνούς Ενώσεως Αντισεισμικής Μηχανικής (I.A.E.E.) που εδρεύει στο Τόκιο και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης Αντισεισμικής Μηχανικής (E.A.E.E.) που εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη, στη Γενική
Συνέλευση της 20/02/2013 με αφορμή το ενδεχόμενο κατάργησης ή συγχώνευσης του Οργανισμού
Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και ενσωμάτωσης του σε Διεύθυνση του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ενέκρινε ομοφώνως την
έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος.
ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής αντιλαμβάνεται την επί της αρχής αναγκαιότητα
μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης προς την κατεύθυνση του λειτουργικού και οικονομικού
εξορθολογισμού της.
Το Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής θεωρεί πως η κατάργηση της αυτοτέλειας του
Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, δυστυχώς, δεν εξυπηρετεί τον
επιδιωκόμενο στόχο της Διοικητικής Μεταρρύθμισης, εν προκειμένω, τον εξορθολογισμό και την
αναδιάρθρωση της Δημόσιας Διοίκησης, για μία σειρά από λόγους οι οποίοι παρατίθενται
παρακάτω:
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1. Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας έχει να επιδείξει σημαντικό έργο
και συσσωρευμένη τεχνογνωσία πλέον των 30 ετών. Επιπλέον, έχει προσφάτως (2011)
συγχωνευθεί με το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών, το
οποίο έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, εξασφαλίζοντας συμπληρωματικότητα τεχνογνωσίας,
κεντρομόλο λειτουργία και οικονομία κλίμακας. Συνεπώς, δεν τίθεται ουσιαστικό ζήτημα
εξορθολογισμού και αναδιάρθρωσης.
2. Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας εξ αντικειμένου και διαχρονικά
αποτελεί έναν φορέα με σημαντική συμβολή στη χάραξη της αντισεισμικής πολιτικής και της
διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου. Δεδομένης της υψηλής σεισμικότητας της χώρας μας,
κρίνεται εξαιρετικά αμφίβολη η δυνατότητα διαχείρισης του κινδύνου αυτού σε επίπεδο
Διεύθυνσης Υπουργείου, χωρίς την ύπαρξη ενός ευέλικτου και εξειδικευμένου φορέα.
3. Το κόστος λειτουργίας του Οργανισμού είναι πραγματικά αμελητέο σε σχέση με το ευρύτερο
οικονομικό και κοινωνικό όφελος που απορρέει από την τριαντακονταετή λειτουργία του
Οργανισμού καθώς και το κόστος που συνεπάγεται ένας ισχυρός σεισμός. Η απόσυρση του
Οργανισμού από τη διαχρονική του θέση στο μέτωπο διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου,
είναι δυνατόν να καθυστερήσει ή να ακυρώσει μια σειρά συντονισμένων και στοχευμένων
δράσεων για την Αντισεισμική Προστασία των υποδομών, του δομικού πλούτου και των
επενδεδυμένων κεφαλαίων της χώρας μας, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται σε περίπτωση
ισχυρού σεισμού για την οριακά βεβαρημένη οικονομία μας.
4. Η υποβάθμιση του Οργανισμού σε Διεύθυνση Υπουργείου αντιβαίνει στη σύγχρονη διεθνή
πρακτική διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου. Σημειώνεται ότι στην Ιταλία (χώρα με
παραπλήσιες σεισμοτεκτονικές και οικονομικές συνθήκες) η αντίστοιχη υπηρεσία αποτελεί
έναν ανεξάρτητο και απολύτως επιτελεστικό πόλο άσκησης προσεισμικής πολιτικής και
μετασεισμικής διαχείρισης κρίσης.
Συμπερασματικά, το Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής, με αμιγώς τεχνοκρατικά και
επιστημονικά κριτήρια, καλεί την Ελληνική Κυβέρνηση και ειδικότερα, το Υπουργείο Διοικητικής
Μεταρρύθμισης, να αντιληφθεί τις ιδιαιτερότητες του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας και
να μην του αποστερήσει την ευελιξία, την ανεξαρτησία και την αυτοτέλεια που σήμερα διαθέτει.
Με τον τρόπο αυτόν, αφενός ο Οργανισμός θα διατηρήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προς
εκπλήρωση των στόχων του, η δε Πολιτεία θα επιτύχει την περισσότερο ορθολογική αναδιάρθρωση
της Δημόσιας Διοίκησης την οποία έχει ανάγκη ο τόπος μας.
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