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ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, κ. Χ. Σπίρτζη
ΚΟΙΝ: Συλλόγους – μέλη μας

Θέμα: Λειτουργία ΕΥΔΕ Ηπείρου & Κέρκυρας και ΕΥΔΕ Κρήτης & Δωδεκανήσων

Κύριε Υπουργέ,
Παρά την παρέλευση εννέα και πλέον μηνών από την έκδοση του νέου Οργανισμού του
Υπουργείου, παρατηρούνται ακόμη προβλήματα στην πλήρη ενεργοποίηση και λειτουργία των
χωρικών ΕΥΔΕ Ηπείρου & Κέρκυρας και ΕΥΔΕ Κρήτης & Δωδεκανήσων.
Συγκεκριμένα, για την ΕΥΔΕ Ηπείρου & Κέρκυρας, δεν έχουν εγκριθεί ακόμα οι πιστώσεις
για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών και των ενεργειών που απαιτούνται για τη
μεταφορά της υπηρεσίας στην έδρα της (Ιωάννινα), όπως προβλέπεται στο Π.Δ. 123/2017.
Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η υπολειτουργία της υπηρεσίας και η αδυναμία της στην
εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της, ενώ έργα που ανήκουν στη χωρική της αρμοδιότητα
ανατίθενται

σε

άλλες

ΕΥΔΕ,

όπως

συνέβη

πρόσφατα

με

την

υπ’

αριθ.

ΔΝΣα/οικ.44075/Φ.2.2.1/6-6-2018 απόφασή σας, με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση έργων
αρμοδιότητας της ΕΥΔΕ Ηπείρου & Κέρκυρας στην ΕΥΔΕ Πελοποννήσου Δ.Ε. & Ι.Ν..
Κύριε Υπουργέ,
Σας καλούμε να προχωρήσετε άμεσα στην έγκριση των απαραίτητων κονδυλίων για την
εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας, καθώς και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για τη
στελέχωση της με το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στο
ρόλο της και στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της.
Σε ό,τι αφορά την ΕΥΔΕ Κρήτης & Δωδεκανήσων, τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα,
καθώς η εν λόγω υπηρεσία υφίσταται μόνο στα χαρτιά. Δεν έχει γίνει καμία ενέργεια τόσο για

τη στέγαση και τη στελέχωση της υπηρεσίας, όσο και για την ανάληψη των έργων της χωρικής
της αρμοδιότητας, τα οποία παρά το γεγονός ότι σαν υπηρεσία του Υπουργείου υπάρχει εδώ
και εννέα μήνες, τα έργα συνεχίζουν να ανατίθενται στον Ο.Α.Κ. Α.Ε.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, ζητάμε να προχωρήσετε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες για τη στέγαση της υπηρεσίας, την άμεση στελέχωσή της, την τοποθέτηση στο
Υπουργείο των αποσπασμένων μέχρι σήμερα υπαλλήλων στον Ο.Α.Κ. Α.Ε., που προέρχονται
από την πρώην ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ και από την ΕΥΔΕ Αποσελέμη. Σε ό,τι αφορά τους προερχόμενους
από την ΕΥΔΕ Αποσελέμη υπαλλήλους, οι οποίοι μετά από δώδεκα χρόνια υπηρεσίας έχουν
αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στην επίβλεψη και διαχείριση δημοσίων έργων (υδραυλικών και
συγκοινωνιακών), θα πρέπει να προχωρήσετε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την
οριστική τακτοποίηση των συμβάσεών τους, καθώς υπηρετούν αυτά τα χρόνια με συμβάσεις
ορισμένου χρόνου, έτσι ώστε να μπορέσει η υπηρεσία να αναλάβει τα έργα που εκτελούνται
εντός της χωρικής της αρμοδιότητας.
Κύριε Υπουργέ,
Οι Ειδικές Υπηρεσίες, για να μπορούν να έχουν νόημα και λόγο ύπαρξης, πρέπει να
εκτελούν το έργο για το οποίο συστήθηκαν και όχι να παραμένουν απλές αναφορές στις
διατάξεις ενός Οργανισμού. Σας καλούμε να προχωρήσετε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες για την πλήρη ενεργοποίηση των ανωτέρω υπηρεσιών.

