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Ερώτηση  

Προς τους κ.κ. Υπουργούς 

Δικαιοσύνης 

Υποδομών και Μεταφορών 

 

 
ΘΕΜΑ: Τέσσερις ΕΥΔΕ, μεταξύ αυτών και της Κρήτης  καταργεί η κυβέρνηση! 

 

 

Σε επιστολή της Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων 

Ανωτάτων Σχολών Ανατολικής Κρήτης ενημερωθήκαμε για την τροπολογία 375/29 

25-6-20 που ενσωματώνεται σε Νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης όπου 

προωθείται για ψήφιση τροποποίηση του Οργανισμού του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών (ΠΔ 123/12-10-2017).  

Η κυβέρνηση τροποποιεί έναν οργανισμό για να καταργήσει τέσσερις δημόσιες 

τεχνικές υπηρεσίες με την αιτιολόγηση, ότι υπολειτουργούν λόγω έλλειψης 

προσωπικού.  

 

Η σχετική τροπολογία κατατέθηκε το βράδυ της Πέμπτης 25-6-20 ενώ το Νομοσχέδιο 

προωθείται προς ψήφιση σήμερα  Δευτέρα 29-6-20, χωρίς να έχει προηγηθεί 

διαβούλευση και με σκοπιμότητα να μεσολαβεί Σαββατοκύριακο ώστε να 

αποφευχθούν αντιδράσεις. Συγκεκριμένα επίκειται η κατάργηση των ΕΥΔΕ  Στερεάς 

Ελλάδας, Ηπείρου και Κέρκυρας, Έβρου και Κρήτης & Δωδεκανήσων, οι οποίες 

αποτελούσαν υποδιευθύνσεις στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Όσον αφορά 

τις τρεις πρώτες, το προσωπικό τους μεταφέρεται στις ΕΥΔΕ που αναλαμβάνουν 

χωρικά την αρμοδιότητα των καταργούμενων ΕΥΔΕ. 

Ωστόσο, το προσωπικό που έχει οργανικές θέσεις στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ από την 

καταργούμενη ΕΥΔΕ Κρήτης και Δωδεκανήσων (Δημόσια Τεχνική Υπηρεσία) 

αποσπάται στον Ο.Α.Κ. Α.Ε. με έδρα τα ΧΑΝΙΑ ‘κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή 

ειδικής διάταξης’ για 2 έτη με δυνατότητα ίσης παράτασης, χωρίς να έχει συναινέσει 

για την απόσπαση αυτή. 

Ως εκ τούτου, εκτός από το υψίστης σημασίας ζήτημα που προκύπτει με τη 

διαχείριση των έργων υποδομής του Υπουργείου Υποδομών στην Κρήτη (τα 

Δωδεκάνησα μένουν χωρίς Υπηρεσία) τα οποία εκχωρούνται σε μία Ανώνυμη Εταιρία 

η οποία δεν λειτουργεί με τα δημοσιονομικά κριτήρια των δημόσιων Υπηρεσιών, 

προκύπτει και μείζον εργασιακό πρόβλημα για το προσωπικό της καταργούμενης 

υπηρεσίας. 

Δημόσιοι Υπάλληλοι θα προσφέρουν ανοικειοθελώς τις υπηρεσίες τους σε μια Α.Ε. 

που διοικείται από Δ.Σ. ιδιωτών, η οποία εδρεύει σε άλλη πόλη από την πόλη που 

έδρευε η Υπηρεσία τους. 
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Οι πρακτικές αυτές ελλοχεύουν τον κίνδυνο, αν στο  μεταξύ καταργηθεί η όποια 

υπηρεσία προέλευσης των υπαλλήλων, μετά τη λήξη της απόσπασης, οι υπάλληλοι να 

βρίσκονται σε επισφάλεια όσον αφορά την οργανική τους θέση, την έδρα εργασίας 

τους και το εργασιακό τους καθεστώς ή και να βρεθούν εγκλωβισμένοι σε μια ΑΕ με 

αβέβαιο μέλλον. 

Η κίνηση λοιπόν αυτή της κυβέρνησης ανοίγει τον ασκό  του Αιόλου για 

ανοικειοθελείς μετακινήσεις δημοσίων υπαλλήλων σε ΑΕ του δημοσίου και στοχεύει 

απροκάλυπτα στη διάλυση του δημόσιου τομέα.  

 

Ερωτάσθε  κ.κ. Υπουργοί: 

 

-Προτίθεται η κυβέρνηση να αποσύρει την συγκεκριμένη τροπολογία; 

-Προτίθεται η κυβέρνηση να διατηρήσει τις οργανικές θέσεις των υπαλλήλων της 

ΕΥΔΕ Κρήτης και Δωδεκανήσων στο Ηράκλειο; 

-Προτίθεται η κυβέρνηση να αποσύρει όλα τα νομοθετήματα που προωθούν τη 

μεταφορά αρμοδιοτήτων δημόσιων υπηρεσιών σε ΑΕ και την άμεση πρόσληψη 

μηχανικών για τη στελέχωση δημόσιων τεχνικών υπηρεσιών, ΥΔΟΜ και λοιπών 

υπηρεσιών με τεχνικό αντικείμενο;  

 

 

Ο ερωτών βουλευτής 

 

Γεώργιος Λογιάδης 

 




