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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σε συνέχεια απόφασης του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας για ενεργοποίηση όλων των Φορέων της
Κρήτης, με σκοπό την αποτροπή της κατάργησης της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων
(ΕΥΔΕ) Κρήτης & Δωδεκανήσων, ο πρόεδρος της Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. είχε συναντήσεις με
βουλευτές της Κρήτης, οι οποίες θα συνεχιστούν, με τον Περιφερειάρχη κ. Σταύρο Αρναουτάκη,
τη Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κυρία Μαρία Κοζυράκη, τον Παγκρήτιο
Σύλλογο εργαζομένων και στελέχη υπηρεσιών.
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, κατά τη συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κρήτης
κ. Σταύρο Αρναουτάκη, (https://www.cretalive.gr/kriti/synantisi-perifereiarhi-me-ton-proedro-tispanellinias-omospondias-ergazomenon-ypehode ) δήλωσε ότι η ΕΥΔΕ Κρήτης & Δωδεκανήσων και η
Περιφέρεια πρέπει να είναι οι Φορείς υλοποίησης, ελέγχου, αλλά και οι εγγυητές της
νομιμότητας και διαφάνειας της κατασκευής όλων των μεγάλων και υψηλής τεχνογνωσίας
δημοσίων έργων και όχι να μεθοδεύεται, για δεύτερη φορά μετά το 2014, το κλείσιμό της,
δίνοντας τις αρμοδιότητες στον Ο.Α.Κ. Α.Ε. που δεν υπόκειται σε δημοσιολογιστικό έλεγχο. Ο
πρόεδρος της Ομοσπονδίας ευχαρίστησε τον κ. Αρναουτάκη για τη συνάντηση και συνεργασία,
επισημαίνοντας στις δηλώσεις του το θετικό έργο που γίνεται, ενώ επίσης ανέφερε ότι, για την
ενίσχυση του αγώνα στην αποτροπή της φημολογούμενης κατάργησης της ΕΥΔΕ Κρήτης &
Δωδεκανήσων είχε συναντήσεις στην Κρήτη με Βουλευτές, στελέχη υπηρεσιών και άλλους
θεσμικούς εκπροσώπους.
Στην απάντησή του ο Περιφερειάρχης Κρήτης δήλωσε ότι να υπάρχει ο δημόσιος χαρακτήρας
στην υλοποίηση των μεγάλων έργων και οι Περιφέρειες να έχουν λόγο και ρόλο. Από την
πλευρά του ο κ. Αρναουτάκης, ευχαρίστησε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας για την ενημέρωση,
εκφράζοντας παράλληλα την κοινή, σύμφωνη θέση, να υπάρχει ο δημόσιος χαρακτήρα στα
μεγάλα έργα μέσω της ΕΥΔΕ και κυρίως της Περιφέρειας και συνέχισε «πάγια θέση μας που εξ’
αρχής εκφράζουμε συνεχώς ήταν και είναι να έχουμε ως Περιφέρεια λόγο και ρόλο στα
εκτελούμενα μεγάλα έργα στο νησί μας» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Αρναουτάκης,
προσθέτοντας «Δεν νοείται, είναι λάθος να γίνονται έργα στον τόπο μας και να είναι η
Περιφέρεια, η τοπική διοίκηση εκτός και ο έλεγχος να ασκείται από την Αθήνα, όπως συμβαίνει
σε πολλές περιπτώσεις».
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συνάντηση του προέδρου της Ομοσπονδίας με τη
Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, κυρία Μαρία Κοζυράκη. Κατά
τη συνάντηση, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ενημέρωσε την Συντονίστρια για τα προβλήματα
που θα προκύψουν από την κατάργηση της ΕΥΔΕ Κρήτης & Δωδεκανήσων, τόσο στην

κατασκευή των έργων, όσο και στην οικονομική διαφάνεια, εάν οι αρμοδιότητες περάσουν στη
συνέχεια στον Ο.Α.Κ. Α.Ε.
Η κυρία Μαρία Κοζυράκη δήλωσε ότι στηρίζει την ύπαρξη της ΕΥΔΕ Κρήτης & Δωδεκανήσων,
όπως αυτή ορίζεται από το Π.Δ.123 (Οργανόγραμμα του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.
Επιπλέον, τόνισε ότι η αποκέντρωση του κράτους, όταν συμβεί, γίνεται προς τους Φορείς του
κράτους, όπως είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Από την πλευρά της Ομοσπονδίας, τονίσαμε
ότι η συνεργασία θα συνεχιστεί, με στόχο την αποτελεσματικότητα σε διάφορους τομείς της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
Κατά την επίσκεψη του Προέδρου της Ομοσπονδίας στην ΕΥΔΕ Κρήτης & Δωδεκανήσων, έγινε
και η ανάληψη καθηκόντων αριθμού υπαλλήλων, που βρίσκονταν από το 2014 στον Ο.Α.Κ. Α.Ε.
στην ΕΥΔΕ. Αυτό το γεγονός ενίσχυσε, τόσο σε λειτουργικό, όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο
την ΕΥΔΕ.
Η Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. θα ενώσει τις δυνάμεις της με την Περιφέρεια Κρήτης, την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, τους βουλευτές, τον Παγκρήτιο Σύλλογο
εργαζομένων, την ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης, για την αποτροπή του όποιου
σχεδίου, από οποιονδήποτε και αν προέρχεται, κλεισίματος της ΕΥΔΕ Κρήτης &
Δωδεκανήσων. Μια τέτοια εξέλιξη θα επιφέρει προβλήματα στην υλοποίηση των
έργων, στη διαφάνεια, την επάρκεια, χάνεται ο δημόσιος χαρακτήρας και επίσης
δημιουργείται μεγάλη ανασφάλεια στις εργασιακές σχέσεις του προσωπικού.
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