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Αξηζ. πξσ η. 286 Ηξάθι εην, 07 Μαΐνπ 2020 

 Πξνο:  

Τπνπξγείν Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ 

1. Τπνπξγό θ. Κσλ/λν Καξακαλι ή 

2. Γεληθό Γξακκαηέα Τπνδνκώλ θ. Γηώξγν 

Καξαγηάλλε  

Κνηλ: Πίλαθαο Απνδεθηώλ 
 
 
ΘΕΜΑ: Λεηηνπξγία ηεο ΕΤΔΕ Κξήηεο θαη Δωδεθαλήζ ωλ 
 
ρεη: Σα κε αξηζκ. πξωη. 260/02-05-2017 θαη 168/09-09-2019 έγγξαθα καο ζρεηηθά κε ηελ ιε ηηνπξγία 

ηεο ΕΤΔΕ Κξήηεο θαη Δωδεθαλήζ ωλ 
 
Αμηόηηκε Κύξηε Τπνπξγέ Κώζ ηα Α. Καξακαλι ή, Κε Γελ. Γξακκαηέα, 
 

Όπσο ήδε γλσξίδεηε ε ''ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ (ΔΤΓΔ) ΚΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΓΧΓΔΚΑΝΗΧΝ'' είλαη ε ππεξ εζ ία πνπ ζ πζ ηάζεθε κε ην ΠΓ 123/2017 Οξγαληζ κνύ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Τπνδνκώλ πξηλ από 3 ρξόληα κε ζ θνπό λα αζ θεί θαζήθνληα Γηεπζύλνπζ αο Τπεξε ζ ίαο γηα όι α ηα έξγα 
αξκνδηόηεηαο ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζ εο πγθνηλσληαθώλ Τπνδνκώλ (πι ελ ησλ έξγσλ πνπ εθηει νύληαη κε 
ζ πκβάζ εηο παξαρώξε ζ εο) θαη ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Τδξαπι ηθώλ, Ληκεληθώλ θαη Κηηξηαθώλ Τπνδνκώλ 
ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκώλ, ηα νπνία αλήθνπλ ρσξηθά ζ ηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο θαη ζ ηελ 
Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Γσδεθαλήζ νπ. Με ηε ζύζ ηαζε ηεο ΔΤΓΔ, νη αξκνδηόηεηεο πνπ αθνξνύλ ηελ 
θαηαζ θεπή θξίζηκσλ έξγσλ γηα ηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο, όπσο ν ΒΟΑΚ, επξόθεηην λα πεξάζ νπλ από κία 
αλώλπκε εηαηξεία ηνπ Γεκ νζ ίνπ, ηνλ ΟΑΚ Α.Δ., ζ ε κηα Γεκ όζ ηα Σερληθή Τπεξ εζ ία. 

Γηα κηα ζ θαηξηθή άπνς ε ηνπ ζέκαηνο, ζ αο ελεκεξώλνπκε όηη ζ ηνλ Οξγαληζ κό Αλάπηπμεο Κξήηεο ΑΔ – 
ΟΑΚ ΑΔ (ν νπνίνο πξνήι ζε από ηελ ζ πγρώλεπζ ε ησλ ΟΑΝΑΚ & ΟΑΓΤΚ), ην 2013 ζπγρσλεύηεθαλ νη δύν 
ΔΤΓΔ ηεο Κξήηεο: ε ΔΤΓΔ/ΒΟΑΚ, πνπ ήηαλ επηθνξηηζ κέλε κε ηελ εθηέι εζ ε Γεκ νζ ίσλ Έξγσλ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ γηα έξγα νδνπνηίαο ζηελ Κξήηε θαη ε ΔΤΓΔ/ Απνζ ει έκε,  πνπ 
θαηαζ θεύαζ ε ην κεγάιν έξγν ηνπ θξά γκαηνο Απνζ ει έκε. Καη νη 2 ΔΤΓΔ αληαπνθξίζεθ αλ άςν γα ζ ην έξγν 
πνπ ηνπο είρε αλαηεζεί. Αληίζεηα, γηα ηνλ ΟΑΚ ΑΔ, ηνλ Ινύλην ηνπ 2019, δεκνζ ηεύζεθ ε ε πξνζ σξηλή 
έθζεζε δηαρεηξηζ ηηθνύ ει έγρνπ από θι ηκάθην ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, ζύκθσ λα κε ηελ νπνία ηνπ 
επηβι ήζε θε πξόζ ηηκν πνπ μεπεξλά ηα 7 εθαηνκκύξηα επξώ γηα ηελ πεξίνδν ι εηηνπξγίαο ησλ πξώελ 
Οξγαληζ κώλ Αλάπηπμεο Αλαηνι ηθήο θαη Γπηηθήο Κξήηεο (2004-2012) αι ι ά θαη θαηά ηελ πεξίνδ ν 
ιε ηηνπξγίαο ηνπ Οξγαληζκνύ Αλάπηπμεο Κξήηεο (2013-2015). 

Η ζ ύζ ηαζ ε ηεο ΔΤΓΔ ΚΡΗΣΗ ΚΑΙ ΓΧΓΔΚΑΝΗΧΝ εμάι ι νπ βξήθε απόι πηα ζύκθσ λν θαη ην 
Σκήκα Αλαηνι ηθήο Κξήηεο ηνπ ΣΔΔ, ύζηεξα από νκόθωλε  απόθαζ ε ηεο Γηνηθνύζ αο Δπηηξνπήο ηνπ θαζώο 
θαη ην Γ ηεο ΔΜΓΤΓΑ Αλαηνι ηθήο Κξήηεο, θαζώο πάγηα ζέζε  καο είλαη όηη νη ππνδνκέο ζα πξέπεη λα 
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έρνπλ δεκ όζην ραξαθηήξα, λα ππεξεηνύλ ην δεκ όζην ζπκθέξνλ θαη λα ζρεδηάδνληαη θαη λα 
πινπ νηνύληαη από ηζρπξέο αλαβαζκηζκέ λεο δεκόζηεο ηερληθέο ππεξεζί εο. Η ζέζε  καο απηή ζηεξ ίδεηαη 
ζηε δηαρξνληθή καο εκπεηξία από ηε ιε ηηνπξγία ελ γέλεη ηωλ Α.Ε. ζηελ παξαγωγή δεκνζί ωλ έξγωλ 
θαη κειε ηώλ, ε  νπνία θαηακαξηπξεί όηη ιε ηηνπξγνύλ κε ακθηζβεηνύκελε δηαθάλεηα, έμω από ην 
δεκόζην ινγ ηζηηθό έιε γρν, κε εηδηθό πξνλνκηαθό λνκνζε ηηθό πια ίζην παξαγωγήο ηωλ έξγωλ - κειε ηώλ, 
ζηνηρίδνληαο παλάθξηβα ζηνλ ειι εληθό ια ό κε ππέξνγθα ιε ηηνπξγηθά έμνδα θαη απμεκ έλν θόζηνο ηωλ 
έξγωλ. 

Υαξαθηεξ ηζηηθό παξάδεηγκα νη ιε ηηνπξγηθέο/δηνηθεηηθέο δαπάλεο ηνπ έηνπο 2010 ηεο «Εγλαηία 
Οδόο Α.Ε.» ζπγθξ ηλόκελεο κε ηηο αληίζηνηρεο ηεο Γελ. Γξακ. Δεκ νζ ίωλ έξγωλ. Η «Εγλαηία Οδόο Α.Ε.» 
ζύκθ ωλα κε ηνλ δεκ νζηεπκέλν ηζνινγηζ κό ηνπ 2010, κε 250 ππαιι ήι νπο ζην ηέινο ηνπ 2010 είρε 
ιε ηηνπξγηθά έμνδα 58 εθαη. επξώ, ελώ ε Γ.Γ.Δ.Ε. αληίζηνηρα κε 2.713 ππαιι ήι νπο είρε ιε ηηνπξγηθά 
έμνδα 96 εθαη. επξώ. αθέζηαηα πξνθ ύπηεη όηη ην ιε ηηνπξγηθό θόζηνο ηεο «Εγλαηία Οδόο Α.Ε.» 
ππεξβαίλεη ην εμαπιά ζην ηνπ αληίζηνηρνπ ηεο Γ.Γ.Δ.Ε. 

Παξ' όι α απηά, κε έθπι εμε πι εξνθνξεζή θακε από ηνλ ηύπν (https://www.cretalive.gr/kriti/ti-syzitise-o-
m-boloydakis-me-ton-ypoyrgo-ypodomon) όηη: “είλαη έηνηκε ηξνπνι νγία κε ηελ νπνία ελζ σκαηώλεηαη ζ ηνλ 
ΟΑΚ ΑΔ, ε ΔΤΓΔ Κξήηεο θαη Γσ δεθαλήζσλ θαη όηη ζα θαηαηεζεί πξνο ς ήθηζ ε , κόι ηο νι νθι εξ σζεί ε 
λνκνζέηεζ ε ησλ πην επεηγόλησλ δηαηάμεσλ ζ ρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο παλδεκ ίαο” θαη εμάγνπκε ην 
ζ πκπέξαζ κα όηη ππάξρεη εδώ θαη πνι ύ θαηξό ν ζπγθεθξηκέλνο ζρεδηαζ κόο εθ' κέξνπο ζ αο, γη' απηό θαη όι εο 
νη θαζπζηεξήζεηο ζηελ εύξπζκε ι εηηνπξγία ηεο ελ ι όγσ  ΔΤΓΔ. 

Ο ζ πγθεθξηκέλνο ζ ρεδηαζκόο σζ ηόζ ν θαίλεηαη λα κελ ι ακβάλεη ππός ε όηη κε ηελ ππ. αξ. πξσ η. 
Γ19/νηθ.1382/25-4-2019 Απόθαζ ε έρεη νξηζηεί Γηεπζύλνπζ α Τπεξε ζ ία ε ΔΤΓΔ Κξήηεο & Γσ δεθαλήζσλ 
γηα ην έξγν «ΝΔΟ ΑΓΧΓΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΝΔΡΟΤ ΑΠΟ ΤΓΡΟΛΗΦΙΑ ΜΤΡΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΔΝΙΥΤΗ ΣΟΤ ΣΑΜΙΔΤΣΗΡΑ ΜΠΡΑΜΙΑΝΟΤ», πξνϋπνι νγηζ κνύ 16.800.000,00 € κε Φ.Π.Α. θαη έρεη 
ήδε ππνγξαθεί  από 24/04/2020 ε ζ ρεηηθή εξγνι αβηθή ζ ύκβαζ ε.  Δπηπξόζ ζεηα, ην παξαπάλσ  έξγν έρεη 
εληαρζεί ζ ην ΔΠΑ, κε ηει ηθό δηθαηνύρν ηελ Γηεύζπλζ ε Αληηπιεκ κπξηθώλ & Δγγεηνβει ηησηηθώλ Έξγσλ 
ηνπ Τπνπξγείνπ, ε νπνία θπζηθά θαηέρεη Σερληθή Δπάξθεηα, πξάγκα πξναπαηηνύκελν γηα ηελ έληαμε ηνπ 
έξγνπ, αι ι ά ακθηζβεηνύκελν γηα ηελ αληίζ ηνηρε Γ/λζε ηνπ ΟΑΚ ΑΔ. 

Σε ζςνέσεια όλυν  ηυν ανυ ηέπυ, θευπού με πολύ ζημανηικό να ζαρ καηαθέζοςμε ηην άποτ ή μαρ όηι θα 
ππέπει να ενιζσςθεί πεπαιηέπυ η ΕΥΔΕ Κπήηηρ και Δυ δεκανήζυ ν πος είναι και ο μόνορ ηπόπορ η 
Πποφζηαμένη Απσή να είναι κενηπική Υπηπεζία ηος Υποςπγείος, πποκειμένος ηα μεγάλα έπγα ηηρ Κπήηηρ και 
Δυδεκα νήζος; να πποσυπ ήζοςν αποηελεζμαηικά με βάζη ηο δημόζιο ζςμθέπον. 

Δπίζ εο ζ αο δει ώλνπκε όηη είκαζηε θαη ζα είκαζ ηε ζ ην πι επξό ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ΔΤΓΔ Κξήηεο & 
Γσ δεθαλήζ σλ, νη νπνίνη ζύκθσ λα κε ην ζπλεκ κέλν ππόκλεκ ά ηνπο αλαθέξνπλ όηη: “Από ηην εμπειπία μαρ 
μέσπι ζήμεπα θευπού με όηι η εποπηεία και ο έλεγσορ ηυν μεγάλυν  έπγυν θα ππέπει να αζκείηαι από ηον ίδιο 
ηον Υποςπγό και Πποφζηαμένη Απσή ηυν έπγυν να είναι οι ανηίζηοισερ ςπηπεζίερ ηος Υποςπγείος πος 
διαθέηοςν μεγάλη εμπειπία ζηα θέμαηα διασείπιζηρ. 

Έσει αποδεισθεί, ζσεδόν για ηο ζύνολο ηηρ σώπαρ όηι ηα μεγάλα έπγα απαιηούν ηην ζηενή παπακολούθηζη 
από ηιρ απεςθείαρ ςπηπεζίερ ηος Υποςπγείος διαθοπεηικά ςπάπσοςν κίνδςνοι εμπλοκών πος μποπεί να 
οδηγήζοςν ακόμα και ζε απένηαξη ηυν έπγυ ν με ηιρ όποιερ ζςνέπειερ. Είναι δε απαπάδεκηη η ενζυμά ηυζη  
απμοδιοηήηυν δημόζιαρ ςπηπεζίαρ ζε Ανώνςμη Εηαιπεία και αςηό έσει αποδεισηεί καηαζηποθικό ζε πολλέρ 
πεπιπηώζειρ.” 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ι όγνπο, 

ΖΗΣΑΜΕ: 

1. Να κε λ γίλεη ε  ζπγρώλεπζε ηεο ΕΤΔΕ Κξήηεο & Δωδεθαλήζ ωλ ζηνλ Ο.Α.Κ. Α.Ε. 
2. Σελ ελίζρπζε ηεο ΕΤΔΕ κε όια  ηα απαηηνύκελα κέζα , ππνδνκέο, πξνζω πηθό θαη πόξν πο γηα ηελ 

εύξπζκε  ιε ηηνπξγία ηεο 
3. Να ζηακαηήζ εη ε δηαξθήο απαμίωζε  ηωλ Δεκ όζηωλ Σερληθώλ Τπεξ εζηώλ κε ηε ζπλερή εθρώξε ζε  

αξκνδηνηήηωλ ζε Αλώλπκεο Εηαηξείεο (Α.Ε.) 

https://www.cretalive.gr/kriti/ti-syzitise-o-m-boloydakis-me-ton-ypoyrgo-ypodomon
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πλεκ κέλα: 
1. Σν ππ’αξίζκ. 1145/24-05-2017 έγγξαθ ν ΣΔΔ/ΣΑΚ 
2. Σν από 30-07-2019 Τπόκλεκ α ππαι ι ήι σλ ΔΤΓΔ Κξήηεο & Γσ δεθαλήζ σλ 
3. Η κε αξηζκ. πξση. 30/06-08-2019 Γηαβίβαζ ε ππνκλήκαηνο από Παγθξ. πι ι . Μ.Τ. Δξγ. ΤΠΔΥΧΓΔ 
4. Η από 21-02-2020 Δπηζηνι ή ΣΔΔ/ΣΑΚ 
5. Η κε αξηζ. πξση. 47/30-04-2020 Δπηζηνι ή ΠΟΤΠΔΥΧΓΔ 
 
 
Πίλαθαο Απνδεθηώλ: 

1. Πεξηθεξεηάξρε Κξήηεο 
2. Μέι ε ΔΜΓΤΓΑ Αλ. Κξήηεο 
3. ΔΜΓΤΓΑ Γπηηθήο Κξήηεο 
4. ΔΜΓΤΓΑ Γσδεθαλήζ νπ 
5. Παγθξήηηνο ύι ι νγνο Μνλίκσ λ Τπαιι ήι σλ Δξγαδνκέλσλ ζην Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. 
6. ΠΟΤΠΔΥΧΓΔ 
7. ΠΟ ΔΜΓΤΓΑ 
8. ΣΔΔ/ΣΑΚ 
9. ΜΜΔ 


