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ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

& ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ. Πιο συγκεκριμένα:
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ο COVID – 19 και το Έλλειμμα Δημοκρατίας είναι όψεις του ίδιου νομίσματος.


Η μία όψη του νομίσματος, ο COVID – 19, επέβαλε για λόγους υγείας, αλλά

χωρίς Σύστημα Υγείας, τον καθολικό περιορισμό μετακινήσεων. Έως ένα βαθμό μπορεί να
δικαιολογηθεί. Μετά από τα μνημονιακά χρόνια είναι ανύπαρκτο το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Εκείνα τα χρόνια κανένας δεν σκέφτηκε, όπως τώρα (?) την υγεία του λαού. Σκέφτηκε και
συνεχίζει να σκέφτεται την «υγεία» των Τραπεζών και του μεγάλου Κεφαλαίου.
Τη διαφύλαξη της υγείας την οφείλουμε στα Δημόσια Νοσοκομεία και τους γιατρούς. Έτσι
εφαρμόστηκε πλήρως το Δόγμα του Σοκ, βασικό του συστατικό ο φόβος. Στη συνέχεια,
περιορίστηκαν όμως και μεταξύ άλλων οι συνδικαλιστικές ελευθερίες.


Η άλλη όψη του νομίσματος είναι το Έλλειμμα Δημοκρατίας στο Υπουργείο

Υποδομών & Μεταφορών
Μετά από εύλογο χρονικό διάστημα από την ανάληψη των καθηκόντων σας και προκειμένου να
ενημερωθείτε σχετικά με τα θέματα του Υπουργείου, η Ομοσπονδία σας έστειλε επιστολή στις
7/10/2019 για καθορισμό συνάντησης. Σε επαφή με το γραφείο σας, υπήρξε δέσμευση για
συνάντηση πριν τις 13/12/2019, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε, παρά τη δέσμευση.
Ανησυχώντας για το σύνολο δηλώσεών σας που οδηγούσε το Υπουργείο, μετά από δεκαετίες,
να λειτουργήσει με Ανώνυμες Εταιρείες, τόσο εποπτευόμενες, όσο και μη εποπτευόμενες,
ζητήσαμε με στοιχεία και φοβούμενοι για την αλλαγή της δομής του Υπουργείου, εκ νέου
καθορισμό συνάντησης. Κύριε Υπουργέ, απαξιώνοντας το σύνολο των εργαζομένων δεν
απάντησε στο αίτημα.

Αντίθετα, προχωρήσατε από τις αρχές του 2020 και εκμεταλλευόμενος την κατάσταση του
COVID – 19, σε ενέργειες που υποθηκεύουν το μέλλον του Υπουργείο:
1. Ανασταίνετε ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε., ξεκινώντας νομοθετικά από τις 30-12-2019 και εκχωρώντας
σε αυτή πακέτο έργων 700 εκατ. Ευρώ, απαξιώνοντας τις υπηρεσίες του Υπουργείου
πανελλαδικά.
2. Σταματήσατε τις εργασίες στον οδικό άξονα ΠΑΤΡΑ – ΠΥΡΓΟΣ και επανέρχεστε πάλι στο
μοντέλο παραχώρησης με την Ολυμπία Οδό Α.Ε.
3. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, στη συνέχεια Γ.Γ.Δ.Ε.
και τώρα Γ.Γ.Υ. ορίσατε Ομάδες Εργασίας για αλλαγές στο Ν.4412/2016, όπου
συντονιστές/ επικεφαλής είναι εκτός Υπουργείου και οι οποίοι εκφράζουν ουσιαστικά τα
συμφέροντα Ανωνύμων Εταιρειών.
4. Έχοντας τις εξελίξεις που αφορούν στον COVID – 19, χωρίς καμία συνάντηση μαζί σας
και χωρίς να γνωρίζουμε τι άλλο έχει συμβεί στο Υπουργείο, προχωρήσατε στο διορισμό
νέου Δ.Σ. στον Ο.Α.Κ. Α.Ε.
Έτσι, ο συνδυασμός του COVID – 19, του ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και των
παραπάνω ενεργειών σας, καθιστούν το Υπουργείο απλό παρατηρητή, χωρίς αντικείμενο,
διογκώνοντας το ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ.
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Η Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. διαχρονικά με στοιχεία και εκτιμήσεις που επιβεβαιώνονται διεκδικεί:


Να σταματήσει η διαρκής απαξίωση των τεχνικών υπηρεσιών, με τη συνεχή μεταφορά

αρμοδιοτήτων σε Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.), οι οποίες λειτουργούν έξω από το δημόσιο
λογιστικό έλεγχο και στοιχίζουν πανάκριβα στον ελληνικό λαό. Παραδείγματα αυτών των
υπερχρεωμένων Εταιρειών είναι ο Ο.Α.Κ. Α.Ε., η ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε., κλπ.
Κύριε Υπουργέ, εκμεταλλευόμενος τις συνθήκες που υπάρχουν λόγω COVID – 19 και την μη
επαφή με τους νόμιμους φορείς εκπροσώπησης των εργαζομένων, Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και
Παγκρήτιο Σύλλογο Εργαζομένων, ξεπεράσατε τον εαυτό σας στην περίπτωση του
«Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.» (Ο.Α.Κ. Α.Ε.).
Την 1η Απριλίου 2020 διορίσατε το 11μελές Δ.Σ. του Ο.Α.Κ. Α.Ε. Από τα 11 μέλη του Δ.Σ., τα 6
μέλη ελέγχονται απόλυτα.
Με αδυναμία κινήσεων, λόγω του COVID – 19 και εν αγνοία των εργαζομένων, ξεκινά το Δ.Σ.
του Ο.Α.Κ. Α.Ε., παράγοντας της Ν.Δ., «εκπρόσωποι» εργαζομένων του Ο.Α.Κ. Α.Ε. ενέργειες με
στόχο το κλείσιμο της ΕΥΔΕ Κρήτης & Δωδεκανήσων:
1. Στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Κ. Α.Ε. ζητείται με ανυπομονησία η κατάργηση
της ΕΥΔΕ Κρήτης & Δωδεκανήσων που ταπεινώνει κατά δήλωσή τους τον Οργανισμό.

2. Με αναρτήσεις – συνεντεύξεις – δηλώσεις από τον Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο του
Ο.Α.Κ. Α.Ε. σε site ζητούν την κατάργηση της ΕΥΔΕ Κρήτης & Δωδεκανήσων, όπως έγινε
και το 2013 με την κατάργηση ΕΥΔΕ ΒΟΑΚ – ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ με τα γνωστά αρνητικά
αποτελέσματα στη διαχείριση των οικονομικών του Οργανισμού.
3. Με στημένες παρεμβάσεις, το Σωματείο Εργαζομένων του Ο.Α.Κ. Α.Ε., φαίνεται ότι κάνει
καθαρόαιμο εργοδοτικό συνδικαλισμό. Αυτό τεκμηριώνεται από τις απόψεις – θέσεις
τους. Ζητούν και αυτοί μαζί με κυβερνητικά στελέχη και παράγοντες την κατάργηση μιας
Δημόσιας Υπηρεσίας, της ΕΥΔΕ Κρήτης & Δωδεκανήσων με έδρα το Ηράκλειο,
αδιαφορώντας για την τύχη των εργαζομένων σε αυτή.
4. Το αποκορύφωμα είναι κύριε Υπουργέ, ότι σε τηλεδιάσκεψη ενημερώσατε
Βουλευτή Χανίων ότι είναι έτοιμη τροπολογία, με την οποία ενσωματώνεται
στον Ο.Α.Κ. Α.Ε. η ΕΥΔΕ Κρήτης & Δωδεκανήσων. Η τροπολογία αυτή θα
κατατεθεί

και

θα
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σύντομα,

μόλις

ολοκληρωθεί η νομοθέτηση των πιο επειγουσών διατάξεων, σχετικά με τις
συνέπειες της πανδημίας.
Δηλαδή: Βουλή – Βουλευτές του νομού Ηρακλείου – Τοπική Αυτοδιοίκηση –
Συνδικαλιστικά Όργανα δεν σας ενδιαφέρουν πλέον.
Κύριε Υπουργέ,
ΡΩΤΑΜΕ:
1.α) Πώς είναι δυνατόν, ενώ υπάρχει η ΕΥΔΕ Κρήτης & Δωδεκανήσων και από τις 19/6/2019
έχει οριστεί ως Προϊσταμένη Αρχή για το έργο «Νέος Αγωγός Μεταφοράς Νερού Από Υδροληψία
Μύρτου για την Ενίσχυση του Ταμιευτήρα Μπραμιανού» σημαντικό για την Κρήτη έργο και
ζωτικής σημασίας, να μην προχωράτε τις διαδικασίες έναρξης του έργου ;
β) Γιατί δεν έχετε υπογράψει τις λειτουργικές δαπάνες για την ΕΥΔΕ από 20/1/2020 ;
γ) Γιατί δεν έχουν τελειώσει από τον Αύγουστο του 2019, ενώ όλα είναι έτοιμα, οι διαδικασίες
για το κτίριο στέγασης της ΕΥΔΕ ;
δ) Γιατί δεν έχουν μεταφερθεί οι αποσπασμένοι στον Ο.Α.Κ. Α.Ε. εργαζόμενοι του Υπουργείου
στην ΕΥΔΕ ;
ε) Ποια συμφέροντα εξυπηρετούνται με τον στραγγαλισμό μιας Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΥΔΕ
Κρήτης & Δωδεκανήσων)
2. Πώς είναι δυνατόν, ενώ ελέγχεται από το Υπουργείο Οικονομικών με πόρισμα «βόμβα» για
ΟΑΝΑΚ – ΟΑΔΥΚ & Ο.Α.Κ. (2013-2019), το οποίο βάσει δημοσιευμάτων είναι άριστα δομημένο
και «δεμένο» σε ό,τι αφορά τα ευρήματα που εντοπίζει και έχουν σχέση με ποσά που ξεπερνούν
τα 7 εκατ. ευρώ για διαχείριση έργων και ατασθαλιών προσώπων, εσείς να διορίζετε Δ.Σ. του
Ο.Α.Κ. Α.Ε., θέλοντας παράλληλα να καταργήσετε την ΕΥΔΕ Κρήτης & Δωδεκανήσων.

3. Στο Πόρισμα ελέγχου του ΥΠ. Οικονομικών υπάρχουν πρόσωπα εμπλεκόμενα σε αυτά, που
είναι και σήμερα στο νέο Δ.Σ. του Ο.Α.Κ. Α.Ε. ή ήταν στα Δ.Σ. των αντίστοιχων Φορέων ΟΑΔΥΚ
– ΟΑΝΑΚ – ΟΑΚ ;
4.Πώς είναι δυνατόν, ενώ έχουμε μεγάλα έργα σε Κρήτη & Δωδεκάνησα (Οδικά – Υδραυλικά
– Λιμενικά – Κτιριακά) να καταργείτε, συγχωνεύοντας την ΕΥΔΕ στον Ο.Α.Κ. Α.Ε., αν λάβουμε
υπόψη ότι η Κρήτη θα μείνει χωρίς Δημόσια Υπηρεσία στις Υποδομές;
Συνυπολογίζοντας ότι η χώρα μας βρίσκεται στη δίνη γεωπολιτικών αναταράξεων, τόσο στο
Αιγαίο όσο και στη Νότια Κρήτη, δε νομίζετε ότι είναι παράδοξο και γεννά ερωτηματικά η
κατάργηση της ΕΥΔΕ στο όνομα του Ο.Α.Κ. Α.Ε. ;
ΖΗΤΑΜΕ:
1. Τη μη κατάργηση της ΕΥΔΕ Κρήτης & Δωδεκανήσων.
2. Την ενίσχυση του ρόλου της για την κατασκευή μεγάλων έργων.
3. Τη μη ψήφιση της τροπολογίας που αφορά τη συγχώνευση της ΕΥΔΕ στον
Ο.Α.Κ. Α.Ε.
4. Να σταματήσει η διαρκής απαξίωση των τεχνικών υπηρεσιών με τη συνεχή
μεταφορά αρμοδιοτήτων σε Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.)
Αν όλα τα παραπάνω πραγματοποιηθούν και επειδή η τροπολογία, όπως γνωρίζουμε
δεν αφορά μόνο την Κρήτη, αλλά όλες τις ΕΥΔΕ, γεγονός που αλλάζει δομικά το Π.Δ.
123 (Οργανόγραμμα), τότε το Υπουργείο θα μεταλλαχθεί:


Μελέτη και δημιουργία έργων από Α.Ε.



Κατασκευή – Επίβλεψη από Α.Ε.



Νόμοι προσαρμοσμένοι σε Α.Ε.



Ανασύσταση των Α.Ε.



Κατασκευή έργων με παραχωρήσεις, άρα Α.Ε.

Μέχρι το τέλος του 2020 θα έχει το λογότυπο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε.

