
 

ΕΝΩΗ ΜΗΥΑΝΘΚΩΝ ΔΗΜΟΘΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΔΘΠΛΩΜΑΣΟΤΥΩΝ ΑΝΩΣΑΣΩΝ ΥΟΛΩΝ 
ΑΝΑΣΟΛΘΚΗ ΚΡΗΣΗ 

Ππεβελάκη & Γπεβενών (κηίπιο ΣΕΕ/ΣΑΚ), T.Κ. 71202, Ηπάκλειο  

Σηλ.: 2841340584 / 6974014001 / Φαξ: 2810 281128  

Email: emdydas.ak@gmail.com 
 

 

Αξηζ. πξση. 291 Ηξάθιεην, 25 Μαΐνπ 2020 

 Ππορ: 1. ΜΜΕ 

2. Μέιε έλσζεο 
 

ΔΕΛΣΘΟ ΣΤΠΟΤ 

Με αθνξκή ηελ πιεξνθόξεζή καο από ηνλ ηύπν ζρεηηθά κε ηελ πξόζεζε ηεο θπβέξλεζεο λα 

πξνρσξήζεη ζηελ ελζσκάησζε ηεο ΕΥΔΕ Κξήηεο θαη Δσδεθαλήζσλ ζηνλ ΟΑΚ Α.Ε., ε 

ΕΜΔΥΔΑΣ Α.Κ. ζπκκεηείρε ζηελ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ζηάζε εξγαζίαο πνπ πξνθήξπμε ε 

Παλειιήληα Οκνζπνλδία Σσκαηείσλ Εξγαδνκέλσλ Υπνπξγείνπ ΠΕΧΩΔΕ (ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ) ηελ 

Πέκπηε 21-5-2020 από ηηο 12.00 έσο ηηο 3.00 κ.κ. 

Σην πιαίζην ηεο ζηάζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε κειώλ ηνπ ΔΣ κε ηνλ Πεξηθεξεηάξρε 

Κξήηεο ζην θηίξην ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, όπνπ ηνπ επηδόζεθε ζρεηηθό ςήθηζκα κε ηα αηηήκαηά 

καο θαη εθθξάζηεθε ε πάγηα ζέζε ηεο ΕΜΔΥΔΑΣ Α.Κ. όηη νη ππνδνκέο ζα πξέπεη λα έρνπλ 

δεκόζην ραξαθηήξα, λα ππεξεηνύλ ην δεκόζην ζπκθέξνλ θαη λα ζρεδηάδνληαη θαη λα πινπνηνύληαη 

από ηζρπξέο αλαβαζκηζκέλεο δεκόζηεο ηερληθέο ππεξεζίεο. Η ζέζε καο απηή ζηεξίδεηαη ζηε 

δηαρξνληθή καο εκπεηξία από ηε ιεηηνπξγία ελ γέλεη ησλ Α.Ε. ζηελ παξαγσγή Δεκνζίσλ έξγσλ θαη 

κειεηώλ. Η εκπεηξία καο θαηακαξηπξεί όηη νη Α.Ε. παξαγσγήο έξγσλ θαη κειεηώλ ιεηηνπξγνύλ κε 

ακθηζβεηνύκελε δηαθάλεηα, έμσ από ηνλ δεκόζην ινγηζηηθό έιεγρν, κε εηδηθό πξνλνκηαθό 

λνκνζεηηθό πιαίζην παξαγσγήο κειεηώλ θαη έξγσλ, θαη ηειηθά ζηνηρίδνπλ παλάθξηβα ζηνλ 

ειιεληθό ιαό ζε ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη απμεκέλν θόζηνο έξγσλ. 

Σε επηβεβαίσζε ησλ παξαπάλσ, ραξαθηεξηζηηθό ηεο θαθνδηαρείξηζεο ηνπ ΟΑΚ Α.Ε. ζην 

παξειζόλ (2013-2015) απνηειεί ην γεγνλόο όηη ηνπ έρεη επηβιεζεί πξόζηηκν πνπ μεπεξλά ηα 7 

εθαηνκκύξηα επξώ, ζύκθσλα κε ηελ πξνζσξηλή έθζεζε δηαρεηξηζηηθνύ ειέγρνπ από θιηκάθην ηνπ 

Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ. 

Αληίζεηα, ε ΕΥΔΕ Κξήηεο & Δσδεθαλήζσλ κε έδξα ην Ηξάθιεην, ε νπνία απνηειεί ηε 

κνλαδηθή Υπνδηεύζπλζε ηνπ Υπνπξγείνπ Υπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ ζηελ Κξήηε, δηαζέηεη - κε 

ηελ ππνζηήξημε ηνπ Υπνπξγείνπ - ηελ απαηηνύκελε ηερληθή επάξθεηα λα δηαρεηξηζηεί κε ηνλ πιένλ 

πξόζθνξν ηξόπν, ηόζν από ηελ επηζηεκνληθή όζν θαη από ηελ νηθνλνκηθή πιεπξά, ηελ θαηαζθεπή 

ησλ θξίζηκσλ έξγσλ ηεο Κξήηεο θαη ησλ Δσδεθαλήζσλ. 

Ζηηάμε: 

1. Να μη γίνει η ζςγσώνεςζη ηηρ ΕΤΔΕ Κπήηηρ & Δυδεκανήζυν ζηον Ο.Α.Κ. Α.Ε. 

2. Να μην τηθιζηεί η Σποπολογία για ενζυμάηυζη ηυν ΕΤΔΕ ζε Α.Ε. 

3. Να ζηαμαηήζει η διαπκήρ απαξίυζη ηυν Δημόζιυν Σεσνικών Τπηπεζιών με ηη ζςνεσή 

εκσώπηζη απμοδιοηήηυν ζε Ανώνςμερ Εηαιπείερ (Α.Ε.) 
 

Γηα ην Δ.Σ. 
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