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            Αθήνα,  16/7/2020 

 

Αρ. Πρωτ.: 8245    Προς :      Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών  

                                                            κ. Καραμανλή 

     Κοιν.:   1.  Γενικό Γραμματέα κ. Καραγιάννη 

          2.  ΕΜΔΥΔΑΣ Ηπείρου 

          3.  Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ 

              

Θέμα :  Σχετικά με την ΕΥΔΕ Ηπείρου και το προσωπικό της. 

  
 

 Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,  

Σε συνέχεια της από 29/6/2020 επιστολής μας επανερχόμαστε με αφορμή 

την κατάργηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Ηπείρου και Κέρκυρας 

σύμφωνα με τον Νόμο 4700/29-06-2020 (ΦΕΚ 127Α’), άρθρο 381 παράγραφος 

4. Ως ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στηρίζουμε την απόφαση των υπαλλήλων της πρώην 

ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ που έχουν εργαστεί με υπευθυνότητα και αποτε-

λεσματικότητα σε όλα τα έργα που τους ανατέθηκαν και τους ανατίθενται από το 

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, από το 1994 που ιδρύθηκε η Υπηρεσία με 

την αρχική της μορφή ως Τμήμα Κατασκευής Έργων ΕΥΔΕ ΜΕΔΕ και μέχρι σήμε-

ρα και εύλογα ανησυχούν για το εργασιακό τους μέλλον.  

Η μεταφορά των υπαλλήλων της καταργούμενης ΕΥΔΕ, των οποίων οι ορ-

γανικές θέσεις ήταν στην ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, από την Πρέβεζα στην 

Θεσσαλονίκη, διαταράσσει την οικογενειακή συνοχή των 18 υπαλλήλων της, η 

μόνιμη κατοικία των οποίων είναι στην Πρέβεζα, στα Ιωάννινα, στην Άρτα, στην 

Λευκάδα και στο Αγρίνιο. Επιπροσθέτως η κατάργηση της υπηρεσίας του Υπουρ-

γείου Υποδομών και Μεταφορών από την Ήπειρο αποτελεί αρνητικό πρόσημο για 

την περιοχή, γεγονός που αναδεικνύεται και στην από 26/6/20 ανακοίνωση της 
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ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ, η οποία εκφράζει ομόφωνα την αντίρρησή της για την κατάργηση 

της μοναδικής Υπηρεσίας του Υπουργείου στην Ήπειρο.  

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ συμμεριζόμενη την αγωνία των υπαλλήλων στηρίζει τις 

διεκδικήσεις τους:  

1. Σύσταση Τμήματος Κατασκευής Έργων στην χωρική ενότητα της Περιφέρειας 

Ηπείρου, ώστε να είναι λειτουργική η επίβλεψη των έργων στην περιοχή της Η-

πείρου, της Κέρκυρας, της Δυτικής Μακεδονίας και όπου αλλού απαιτηθεί από 

τον σχεδιασμό και τις ανάγκες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.  

2. Οι υπάλληλοι της καταργούμενης ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ να έχουν την 

δυνατότητα κατ’ εξαίρεση των διατάξεων περί κινητικότητας ή άλλων σχετικών 

διατάξεων, να επιλέξουν υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα ή ΟΤΑ πλησίον 

της μόνιμης κατοικίας τους, ώστε να διασφαλιστεί ο οικογενειακός προγραμματι-

σμός τους στην δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύει η χώρα μας.  

Επειδή θεωρούμε ότι ο ρόλος των Μηχανικών στο Δημόσιο Τομέα έχει 

άμεση σχέση με την προστασία του δημόσιου χρήματος  και την τήρηση του 

δημοσιονομικού ελέγχου, η πάγια θέση μας είναι η αναβάθμιση των ΕΥΔΕ με 

υλικοτεχνικές υποδομές και με επιστημονικό δυναμικό. Με την βεβαιότητα ότι θα 

συμμεριστείτε τον προβληματισμό και την εύλογη ανησυχία των υπαλλήλων της 

καταργούμενης ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, αναμένουμε την θετική σας 

ανταπόκριση στις δίκαιες διεκδικήσεις τους.  

 

 


