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ΘΕΜΑ: Λεηηνπξγία ηεο ΕΤΔΕ Κξήηεο θαη Δωδεθαλήζωλ
ρεη: Σα κε αξηζκ. πξωη. 260/02-05-2017 θαη 168/09-09-2019 έγγξαθα καο ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία
ηεο ΕΤΔΕ Κξήηεο θαη Δωδεθαλήζωλ
Αμηόηηκε Κύξηε Τπνπξγέ Κώζηα Α. Καξακαλιή, Κε Γελ. Γξακκαηέα,
Όπσο ήδε γλσξίδεηε ε ''ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ (ΔΤΓΔ) ΚΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΓΧΓΔΚΑΝΗΧΝ'' είλαη ε ππεξεζία πνπ ζπζηάζεθε κε ην ΠΓ 123/2017 Οξγαληζκνύ ηνπ Τπνπξγείνπ
Τπνδνκώλ πξηλ από 3 ρξόληα κε ζθνπό λα αζθεί θαζήθνληα Γηεπζύλνπζαο Τπεξεζίαο γηα όια ηα έξγα
αξκνδηόηεηαο ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο πγθνηλσληαθώλ Τπνδνκώλ (πιελ ησλ έξγσλ πνπ εθηεινύληαη κε
ζπκβάζεηο παξαρώξεζεο) θαη ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Τδξαπιηθώλ, Ληκεληθώλ θαη Κηηξηαθώλ Τπνδνκώλ
ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκώλ, ηα νπνία αλήθνπλ ρσξηθά ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο θαη ζηελ
Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Γσδεθαλήζνπ. Με ηε ζύζηαζε ηεο ΔΤΓΔ, νη αξκνδηόηεηεο πνπ αθνξνύλ ηελ
θαηαζθεπή θξίζηκσλ έξγσλ γηα ηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο, όπσο ν ΒΟΑΚ, επξόθεηην λα πεξάζνπλ από κία
αλώλπκε εηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ, ηνλ ΟΑΚ Α.Δ., ζε κηα Γεκόζηα Σερληθή Τπεξεζία.
Γηα κηα ζθαηξηθή άπνςε ηνπ ζέκαηνο, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ζηνλ Οξγαληζκό Αλάπηπμεο Κξήηεο ΑΔ –
ΟΑΚ ΑΔ (ν νπνίνο πξνήιζε από ηελ ζπγρώλεπζε ησλ ΟΑΝΑΚ & ΟΑΓΤΚ), ην 2013 ζπγρσλεύηεθαλ νη δύν
ΔΤΓΔ ηεο Κξήηεο: ε ΔΤΓΔ/ΒΟΑΚ, πνπ ήηαλ επηθνξηηζκέλε κε ηελ εθηέιεζε Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ γηα έξγα νδνπνηίαο ζηελ Κξήηε θαη ε ΔΤΓΔ/ Απνζειέκε, πνπ
θαηαζθεύαζε ην κεγάιν έξγν ηνπ θξάγκαηνο Απνζειέκε. Καη νη 2 ΔΤΓΔ αληαπνθξίζεθαλ άςνγα ζην έξγν
πνπ ηνπο είρε αλαηεζεί. Αληίζεηα, γηα ηνλ ΟΑΚ ΑΔ, ηνλ Ινύλην ηνπ 2019, δεκνζηεύζεθε ε πξνζσξηλή
έθζεζε δηαρεηξηζηηθνύ ειέγρνπ από θιηκάθην ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ηνπ
επηβιήζεθε πξόζηηκν πνπ μεπεξλά ηα 7 εθαηνκκύξηα επξώ γηα ηελ πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ησλ πξώελ
Οξγαληζκώλ Αλάπηπμεο Αλαηνιηθήο θαη Γπηηθήο Κξήηεο (2004-2012) αιιά θαη θαηά ηελ πεξίνδν
ιεηηνπξγίαο ηνπ Οξγαληζκνύ Αλάπηπμεο Κξήηεο (2013-2015).
Η ζύζηαζε ηεο ΔΤΓΔ ΚΡΗΣΗ ΚΑΙ ΓΧΓΔΚΑΝΗΧΝ εμάιινπ βξήθε απόιπηα ζύκθσλν θαη ην
Σκήκα Αλαηνιηθήο Κξήηεο ηνπ ΣΔΔ, ύζηεξα από νκόθωλε απόθαζε ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ θαζώο
θαη ην Γ ηεο ΔΜΓΤΓΑ Αλαηνιηθήο Κξήηεο, θαζώο πάγηα ζέζε καο είλαη 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 ηωλ Α.Ε. ζηελ παξαγωγή δεκνζίωλ έξγωλ
θαη κειεηώλ, ε νπνία θαηακαξηπξεί όηη ιεηηνπξγνύλ κε ακθηζβεηνύκελε δηαθάλεηα, έμω από ην
δεκόζην ινγηζηηθό έιεγρν, κε εηδηθό πξνλνκηαθό λνκνζεηηθό πιαίζην παξαγωγήο ηωλ έξγωλ - κειεηώλ,
ζηνηρίδνληαο παλάθξηβα ζηνλ ειιεληθό ιαό κε ππέξνγθα ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη απμεκέλν θόζηνο ηωλ
έξγωλ.
Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα νη ιεηηνπξγηθέο/δηνηθεηηθέο δαπάλεο ηνπ έηνπο 2010 ηεο «Εγλαηία
Οδόο Α.Ε.» ζπγθξηλόκελεο κε ηηο αληίζηνηρεο ηεο Γελ. Γξακ. Δεκνζίωλ έξγωλ. Η «Εγλαηία Οδόο Α.Ε.»
ζύκθωλα κε ηνλ δεκνζηεπκέλν ηζνινγηζκό ηνπ 2010, κε 250 ππαιιήινπο ζην ηέινο ηνπ 2010 είρε
ιεηηνπξγηθά έμνδα 58 εθαη. επξώ, ελώ ε Γ.Γ.Δ.Ε. αληίζηνηρα κε 2.713 ππαιιήινπο είρε ιεηηνπξγηθά
έμνδα 96 εθαη. επξώ. αθέζηαηα πξνθύπηεη όηη ην ιεηηνπξγηθό θόζηνο ηεο «Εγλαηία Οδόο Α.Ε.»
ππεξβαίλεη ην εμαπιάζην ηνπ αληίζηνηρνπ ηεο Γ.Γ.Δ.Ε.
Παξ' όια απηά, κε έθπιεμε πιεξνθνξεζήθακε από ηνλ ηύπν (https://www.cretalive.gr/kriti/ti-syzitise-om-boloydakis-me-ton-ypoyrgo-ypodomon) όηη: “είλαη έηνηκε ηξνπνινγία κε ηελ νπνία ελζσκαηώλεηαη ζηνλ
ΟΑΚ ΑΔ, ε ΔΤΓΔ Κξήηεο θαη Γσδεθαλήζσλ θαη όηη ζα θαηαηεζεί πξνο ςήθηζε, κόιηο νινθιεξσζεί ε
λνκνζέηεζε ησλ πην επεηγόλησλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο παλδεκίαο” θαη εμάγνπκε ην
ζπκπέξαζκα όηη ππάξρεη εδώ θαη πνιύ θαηξό ν ζπγθεθξηκέλνο ζρεδηαζκόο εθ' κέξνπο ζαο, γη' απηό θαη όιεο
νη θαζπζηεξήζεηο ζηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ελ ιόγσ ΔΤΓΔ.
Ο ζπγθεθξηκέλνο ζρεδηαζκόο σζηόζν θαίλεηαη λα κελ ιακβάλεη ππόςε όηη κε ηελ ππ. αξ. πξση.
Γ19/νηθ.1382/25-4-2019 Απόθαζε έρεη νξηζηεί Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία ε ΔΤΓΔ Κξήηεο & Γσδεθαλήζσλ
γηα ην έξγν «ΝΔΟ ΑΓΧΓΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΝΔΡΟΤ ΑΠΟ ΤΓΡΟΛΗΦΙΑ ΜΤΡΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΔΝΙΥΤΗ ΣΟΤ ΣΑΜΙΔΤΣΗΡΑ ΜΠΡΑΜΙΑΝΟΤ», πξνϋπνινγηζκνύ 16.800.000,00 € κε Φ.Π.Α. θαη έρεη
ήδε ππνγξαθεί από 24/04/2020 ε ζρεηηθή εξγνιαβηθή ζύκβαζε. Δπηπξόζζεηα, ην παξαπάλσ έξγν έρεη
εληαρζεί ζην ΔΠΑ, κε ηειηθό δηθαηνύρν ηελ Γηεύζπλζε Αληηπιεκκπξηθώλ & Δγγεηνβειηησηηθώλ Έξγσλ
ηνπ Τπνπξγείνπ, ε νπνία θπζηθά θαηέρεη Σερληθή Δπάξθεηα, πξάγκα πξναπαηηνύκελν γηα ηελ έληαμε ηνπ
έξγνπ, αιιά ακθηζβεηνύκελν γηα ηελ αληίζηνηρε Γ/λζε ηνπ ΟΑΚ ΑΔ.
Σε ζςνέσεια όλυν ηυν ανυηέπυ, θευπούμε πολύ ζημανηικό να ζαρ καηαθέζοςμε ηην άποτή μαρ όηι θα
ππέπει να ενιζσςθεί πεπαιηέπυ η ΕΥΔΕ Κπήηηρ και Δυδεκανήζυν πος είναι και ο μόνορ ηπόπορ η
Πποφζηαμένη Απσή να είναι κενηπική Υπηπεζία ηος Υποςπγείος, πποκειμένος ηα μεγάλα έπγα ηηρ Κπήηηρ και
Δυδεκανήζος; να πποσυπήζοςν αποηελεζμαηικά με βάζη ηο δημόζιο ζςμθέπον.
Δπίζεο ζαο δειώλνπκε όηη είκαζηε θαη ζα είκαζηε ζην πιεπξό ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ΔΤΓΔ Κξήηεο &
Γσδεθαλήζσλ, νη νπνίνη ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ππόκλεκά ηνπο αλαθέξνπλ όηη: “Από ηην εμπειπία μαρ
μέσπι ζήμεπα θευπούμε 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 έπγυν με ηιρ όποιερ ζςνέπειερ. Είναι δε απαπάδεκηη η ενζυμάηυζη
απμοδιοηήηυν δημόζιαρ ςπηπεζίαρ ζε Ανώνςμη Εηαιπεία και αςηό έσει αποδεισηεί καηαζηποθικό ζε πολλέρ
πεπιπηώζειρ.”
Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο,
ΖΗΣΑΜΕ:
1. Να κελ γίλεη ε ζπγρώλεπζε ηεο ΕΤΔΕ Κξήηεο & Δωδεθαλήζωλ ζηνλ Ο.Α.Κ. Α.Ε.
2. Σελ ελίζρπζε ηεο ΕΤΔΕ κε όια ηα απαηηνύκελα κέζα, ππνδνκέο, πξνζωπηθό θαη πόξνπο γηα ηελ
εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο
3. Να ζηακαηήζεη ε δηαξθήο απαμίωζε ηωλ Δεκόζηωλ Σερληθώλ Τπεξεζηώλ κε ηε ζπλερή εθρώξεζε
αξκνδηνηήηωλ ζε Αλώλπκεο Εηαηξείεο (Α.Ε.)

πλεκκέλα:
1. Σν ππ’αξίζκ. 1145/24-05-2017 έγγξαθν ΣΔΔ/ΣΑΚ
2. Σν από 30-07-2019 Τπόκλεκα ππαιιήισλ ΔΤΓΔ Κξήηεο & Γσδεθαλήζσλ
3. Η κε αξηζκ. πξση. 30/06-08-2019 Γηαβίβαζε ππνκλήκαηνο από Παγθξ. πιι. Μ.Τ. Δξγ. ΤΠΔΥΧΓΔ
4. Η από 21-02-2020 Δπηζηνιή ΣΔΔ/ΣΑΚ
5. Η κε αξηζ. πξση. 47/30-04-2020 Δπηζηνιή ΠΟΤΠΔΥΧΓΔ
Πίλαθαο Απνδεθηώλ:
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Πεξηθεξεηάξρε Κξήηεο
Μέιε ΔΜΓΤΓΑ Αλ. Κξήηεο
ΔΜΓΤΓΑ Γπηηθήο Κξήηεο
ΔΜΓΤΓΑ Γσδεθαλήζνπ
Παγθξήηηνο ύιινγνο Μνλίκσλ Τπαιιήισλ Δξγαδνκέλσλ ζην Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ.
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