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Θέμα: Αίτημα για συνέχιση λειτουργίας της Εταιρείας Πρόληψης Φυσικών Καταστροφών          
(ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ.) 

 
Κύριε Υπουργέ, 
 
με το παρόν έγγραφο σάς ζητώ να ενεργήσετε ώστε να συνεχίσει τη λειτουργία της η               

Εταιρεία Πρόληψης Φυσικών Καταστροφών (ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ.), η οποία σταματά το έργο          
της το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.  

Η συγκεκριμένη εταιρεία δημιουργήθηκε από την Τ.Ε.Δ.Κ. Δωδεκανήσου και         
συνέχισε τη λειτουργία της τα τελευταία χρόνια με τη στήριξη της Περιφέρειας Νοτίου             
Αιγαίου και της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου. Σκοπός της είναι η προστασία και η αναβάθμιση              
δασικών περιοχών, η ανάπτυξη και υποστήριξη μηχανισμών πρόληψης και καταστολής          
πυρκαγιών σε δασικές και αστικές περιοχές και τα στελέχη της είναι παρόντα στην             
αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων και άλλων εκτάκτων φυσικών καταστροφών.  

Η δράση τους είναι πρωτοποριακή για τα νησιά μας και όπως αντιλαμβάνεστε για             
εμάς εδώ στην ακριτική και απομακρυσμένη Ελλάδα οι δράσεις τους είναι πολύτιμες στις             
προσπάθειες που καταβάλλουμε και στους κοινούς στόχους που έχουμε. Ως υπεύθυνος για            
την Πολιτική Προστασία της Π.Ε. Δωδεκανήσου, οφείλω να επιβεβαιώσω την αναγκαιότητα           
της ύπαρξης της ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ. 

Σας επισημαίνω επίσης ότι σήμερα απασχολούνται πενήντα (50) εργαζόμενοι που          
παρά το γεγονός της εργασιακής ανασφάλειας, δεν περιορίζονται στα στενά υπηρεσιακά τους            
ωράρια, αλλά είναι κοντά μας σε κάθε δύσκολη στιγμή όλο το 24ωρο. Δεν τους αξίζει να                
μείνουν άνεργοι, δεν αξίζει στον τόπο μας να χάσουμε συμμάχους και ενεργούς πολίτες στη              
δύσκολη καθημερινότητα που βιώνουμε.  
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Σας προτείνω σε νόμο που μπορεί να προωθήσει η Κυβέρνηση να θεσμοθετηθεί και             
να νομοθετηθεί η συνέχιση της λειτουργίας της για τους λόγους που προανέφερα και             
αρκετούς ακόμα που μπορώ να σας εκθέσω εφόσον χρειάζεται περαιτέρω          
επιχειρηματολογία. Ενδεχομένως το ίδιο πρόβλημα να αντιμετωπίζουν και άλλες εταιρείες          
που προέρχονται από την Αυτοδιοίκηση στην υπόλοιπη Ελλάδα μας. Όλοι αυτοί μπορούν να             
ενταχθούν σε ρύθμιση με συγκεκριμένο νόμο και να συνεχίσουν να προσφέρουν τις            
υπηρεσίες τους. 

Κύριε υπουργέ,  
στον «Κλεισθένη» και σε άλλους νόμους ή τροπολογίες που αφορούν την           

Αυτοδιοίκηση, μπορεί να ενταχθεί η λειτουργία αυτών των εταιρειών και τα στελέχη τους να              
συνεχίζουν να προσφέρουν υπηρεσίες. 

Αναμένω ενέργειές σας και είμαι διαθέσιμος για συνεργασία επί του ανωτέρω           
αιτήματός μου. 

 
 

Με εκτίμηση, 
Ρόδος, 13.11.2018 
 
Χαράλαμπος Κόκκινος 

Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου 
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