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Αρ. Πρωτ.: 8227

Προς : Κοινοβουλευτικά Κόμματα :
1. Κοινοβουλευτική Ομάδα Ν.Δ.
2. Κοινοβουλευτική Ομάδα ΣΥΡΙΖΑ
3. Κοινοβουλευτική Ομάδα ΚΙΝ.ΑΛ.
4. Κοινοβουλευτική Ομάδα Κ.Κ.Ε.
5. Κοινοβουλευτική Ομάδα ΜΕΡΑ25
6. Κοινοβουλευτική Ομάδα ΕΛ.ΛΥΣΗ
Κοιν.: Α’ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

Θέμα : Όχι στην κατάργηση των τεσσάρων ΕΥΔΕ - όχι στη μεταφορά σε Α.Ε.
Όπως ενημερωνόμαστε πρόκειται να κατατεθεί, σε Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου
Δικαιοσύνης,

μία τροπολογία (375/29 25.6.2020, Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών) με τίτλο «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας

για το

Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο,
τροποποιήσεις του κώδικα Νόμων για το ελεγκτικό Συνέδριο και διατάξεις για την
αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης».
Σύμφωνα με την τροπολογία, καταργούνται 4 ΕΥΔΕ (Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου και
Κέρκυρας, Έβρου και Κρήτης & Δωδεκανήσων) οι οποίες αποτελούσαν Υποδιευθύνσεις, στο
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με την αιτιολόγηση, της έλλειψης προσωπικού και
υπολειτουργία των Υπηρεσιών.
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Όπως αναφέρεται, οι ΕΥΔΕ «Στερεάς Ελλάδας», «Ηπείρου και Κέρκυρας» και
«Έβρου» θα αποτελέσουν κλιμάκια για την επίβλεψη έργων στην περιοχή τους ενώ
ενσωματώνονται διοικητικά στις όμορες ΕΥΔΕ. Ενώ η ΕΥΔΕ «Κρήτης – Δωδεκανήσων»
(Δημόσια Υπηρεσία) καταργείται και ενσωματώνεται σε Ανώνυμη Εταιρεία, συγκεκριμένα
στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.).
Κατά τη γνώμη μας η εισαχθείσα τροπολογία (άρθρο 2) θα έπρεπε να είχε συζητηθεί
με τους εμπλεκόμενους φορείς (υπηρεσιακούς και συνδικαλιστικούς) και με τους τοπικούς
άρχοντες ώστε να αποτυπωθεί, επίσημα, η κατάσταση που επικρατεί στις υπηρεσίες και να
γίνουν γνωστά όλα τα προβλήματα που υπάρχουν ή μπορεί να δημιουργηθούν με λάθος
αποφάσεις.
Με την παρούσα τροπολογία όπως διαμορφώνεται,


Η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μένουν χωρίς Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών στις
περιφέρειες τους, η οποία θα μπορούσε να επέμβει άμεσα τοπικά σε περίπτωση φυσικών
καταστροφών



Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι θα προσφέρουν τις Υπηρεσίες τους πλέον, σε Α.Ε. που διοικούνται
από Δ.Σ. ιδιωτών



Η διαχείριση των έργων υποδομής (εθνικής σημασίας) του Υπουργείου Υποδομών στην
Κρήτη εκχωρούνται σε μία Ανώνυμη Εταιρία (η οποία δεν θα λειτουργεί με τα
δημοσιονομικά κριτήρια των Δημόσιων Υπηρεσιών) ενώ τα Δωδεκάνησα μένουν χωρίς
Υπηρεσία.



Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. (που απορροφά την ΕΥΔΕ Κρήτης και Δωδεκανήσων) θα διαχειρίζεται
μεγάλα έργα υποδομής ενώ εκκρεμεί εις βάρος του, βάσει προσωρινής έκθεσης
διαχειριστικού ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών (που ξεκινά από το 2004 και φτάνει
μέχρι και το 2015), πρόστιμο που ξεπερνά τα 7εκατ. Ευρώ.



Δεν καθίσταται σαφές που μεταφέρονται οι οργανικές θέσεις των καταργούμενων ΕΥΔΕ
(υπηρετούντων και μη).



Τα υπηρετούντα στελέχη αντιμετωπίζουν την αβεβαιότητα σχετικά με την υπηρεσιακή
τους κατάσταση μετά το πέρας της διάρκειας αποσπάσεων που προβλέπονται από την
προς ψήφιση τροπολογία.
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. Είμαστε αντίθετοι με την κατάργησή τους και την ενσωμάτωση των
αρμοδιοτήτων τους, σε Α.Ε. Είμαστε αντίθετοι με την μη αναφορά στην τροπολογία, σχετικά
με τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας της ΕΥΔΕ Κρήτης και Δωδεκανήσων. Πρέπει να

2

αναφέρεται με σαφή προσδιορισμό η έδρα των οργανικών θέσεων των υπηρετούντων στο
Ηράκλειο, έδρα της υπό κατάργησης ΕΥΔΕ.
Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε την απόσυρση του άρθρου 2, της εν λόγω
Τροπολογίας.
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