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Οι αρµοδιότητες του αναπληρωτή υπουργού Υποδοµών Χρήστου Σπίρτζη 

Στις 20 Μαρτίου αναµένεται να ορκιστεί ο αναπληρωτής υπουργός Υποδοµών, κ. Χρήστος 
Σπίρτζης, ο οποίος, δύο σχεδόν µήνες µετά τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου, παραµένει εκτός 
κυβερνητικού σχήµατος, λόγω νοµοθετικού κενού.  
 
Σύµφωνα µε πηγές του πρώην υπουργείου Υποδοµών, µέχρι την επόµενη Παρασκευή αναµένεται 
να έχει ψηφιστεί και να έχει δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η νοµοθετική 
ρύθµιση που αυξάνει τον αριθµό των αναπληρωτών υπουργών και δίνει το «πράσινο φως» στον 
πρόεδρο του ΤΕΕ να αναλάβει κι επίσηµα την κυβερνητική θέση.  
 
Ο κ. Σπίρτζης αναλαµβάνει να διαχειριστεί το κρίσιµο χαρτοφυλάκιο των Μεταφορών, των 
∆ηµοσίων Έργων και των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, έχοντας µπροστά του σηµαντικές 
προκλήσεις, παρά το γεγονός ότι το βαρύ φορτίο των µνηµονιακών υποχρεώσεων αποτελεί εν 
γένει παρελθόν για το «αρχηγείο» του Παπάγου.  
 
Οι κρατικές ενισχύσεις 
 
Η καρέκλα του υπουργείου αναµένεται να γίνει «ηλεκτρική» σε περίπτωση που υπάρξει εµπλοκή 
στο πρόγραµµα των ιδιωτικοποιήσεων και δεν προχωρήσει ο διαγωνισµός για την πώληση της 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Και αυτό διότι, η Κοµισιόν έχει ανοιχτά προειδοποιήσει ότι σε αντίθετη περίπτωση, θα 
ζητηθεί η ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων ύψους 800 εκατ. ευρώ από την εταιρία, κάτι που θα 
την οδηγήσει άµεσα σε «λουκέτο».  
 
Τυχόν ανατροπή της υπόθεσης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ εκτιµάται ότι θα συµπαρασύρει ταυτόχρονα και 
τον φάκελο κρατικών ενισχύσεων (ύψους 2 δισ. ευρώ) του ΟΣΕ, ο οποίος υπό κανονικές 
συνθήκες θα έπρεπε να είχε κλείσει, καθώς το υπουργείο Υποδοµών πέρασε και εφήρµοσε όλες 
τις νοµοθετικές παρεµβάσεις που είχαν ζητήσει οι Βρυξέλλες, στην κατεύθυνση ενός ουδέτερου 
ΟΣΕ που δεν θα δηµιουργήσει εκ νέου χρέη.  
 
Παράλληλα, το υπουργείο αναµένεται να ορίσει νέες διοικήσεις στους εποπτευόµενους φορείς, οι 
οποίοι στην πλειονότητά τους υπολειτουργούν τους τελευταίους µήνες, λόγω της πολιτικής 
κατάστασης, όµως ο χρόνος λειτουργεί εναντίον τους, καθώς πρέπει να προχωρήσουν οι 
δηµοπρατήσεις των έργων.  
 
Θα «κοπούν» έργα; 
 
Ο προϋπολογισµός από το νέο ΕΣΠΑ που αναλογεί στις γενικές γραµµατείες Υποδοµών, 
Μεταφορών & Τηλεπικοινωνιών, είναι πενιχρός και, µονάχα εάν ανατραπεί η υφιστάµενη λίστα 
των µεγάλων έργων, µπορεί να γίνει η εξαγγελθείσα από τον υπερ-υπουργό, κ. Γιώργο 
Σταθάκη στροφή στα µικρά έργα, όπως τουλάχιστον είχε δηλώσει στη Βουλή κατά την διάρκεια 
των προγραµµατικών δηλώσεων της κυβέρνησης.  
 
Παράλληλα, το συγκρουσιακό κλίµα µε τους δανειστές και η επιδείνωση του οικονοµικού 
κλίµατος εκτιµάται από την αγορά ότι αποµακρύνει προς στιγµήν -και µέχρι νεοτέρας- το 
ενδεχόµενο να µπουν σε τροχιά υλοποίησης τα νέα έργα παραχώρησης, όπως το νέο αεροδρόµιο 
στο Καστέλι, η σήραγγα Περάµατος - Σαλαµίνας, η ζεύξη της Λευκάδας και ο Αυτοκινητόδροµος 
Ελευσίνα - Θήβα - Υλίκη.  
 
Σηµειωτέον ότι αίσθηση προκάλεσαν στον κατασκευαστικό κόσµο οι πρόσφατες δηλώσεις του κ. 
Σταθάκη για κατάργηση των ρυθµίσεων των πρώην υπουργών κ.κ. ∆ηµήτρη Ρέππα και Μάκη 
Βορίδη µε τις οποίες διώκεται η κατάληψη των σταθµών διοδίων και η µη πληρωµή τελών 
διοδίων, αλλά και για θέσπιση κοινωνικού διοδίου.  
 
Κίνδυνος ανατροπής στους αυτοκινητόδροµους 
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Και αυτό διότι τυχόν αλλαγές ενδέχεται να ανοίξουν ξανά, έναν χρονο µετά την επανεκκίνηση 
των έργων, ζήτηµα χρηµατοικονοµικής ισορροπίας από τους δανειστές των έργων κι έναν νέο 
κύκλο αβεβαιότητας εν µέσω της περιόδου κατασκευής, όπου το χρηµατοοικονοµικό κόστος είναι 
ιδιαίτερα αυξηµένο.  
 
Ενδιαφέρον θα έχει και η τύχη της Εγνατίας Οδού, η οποία θεωρητικά παραµένει στο «πιάτο» 
της Τρόικας. Εάν ο σχεδιασµός, όµως, αλλάξει, η εταιρία έχει εναλλακτικά πλάνα, τα οποία 
χρειάζονται πολιτική εντολή για να ενεργοποιηθούν.  
 
Ερωτηµατικό αποτελεί το εάν η νέα κυβέρνηση θα αναζητήσει νέα έργα Σ∆ΙΤ ή τη συνέχιση της 
συµµετοχής στο «πακέτο Γιούνκερ», το οποίο αναζητεί έργα µε έσοδα, προκειµένου να 
προσελκύσουν συνεπενδύσεις από ιδιώτες.  
 
Επίσης, σηµαντικό ρόλο θα έχει το υπουργείο είτε προχωρήσει είτε ανατραπεί είτε αλλάξει µορφή 
η παραχώρηση των περιφερειακών αερολιµένων, καθώς, εάν ιδιωτικοποιηθούν, η ΥΠΑ θα πρέπει 
να µετεξελιχθεί σε ρυθµιστή και ελεγκτή της εφαρµογής της σύµβασης παραχώρησης. Σε 
αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να χαράξει εναλλακτική στρατηγική.  
 
Μεγάλα δηµόσια έργα 
 
Το επιτελείο του υπουργείου θα κληθεί να διαχειριστεί, επίσης, το ακανθώδες και άκρως 
προβληµατικό έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης, στο οποίο καταγράφονται έριδες τόσο µεταξύ 
δηµοσίου κι έργολάβου όσο και ανάµεσα στους µετόχους της κοινοπραξίας.  
 
Επίσης, πρέπει να σπεύσει για την τεχνική, οικονοµική και νοµική ωρίµανση των έργων νέας 
γενιάς προκειµένου να πάρουν τον δρόµο τους στη νέα προγραµµατική περίοδο, όπως η Γραµµή 
4 του Μετρό της Αθήνας, αλλά και άλλα σηµαντικά δηµόσια έργα.   
 
Παράλληλα, η επιστροφή της ύφεσης και η γενικότερη χαλάρωση έχει επιδεινώσει τα οικονοµικά 
των αστικών συγκοινωνιών, οι οποίες, όπως αναφέρουν αρµόδια στελέχη, ενδεχοµένως να 
χρειαστούν µία σοβαρή «ένεση» πολλών εκατ. ευρώ, προκειµένου να «βγει» το 2015. 
 
Άγνωστος παράγων θα είναι η επιστροφή της Τρόικας, ειδικά δε του ∆ΝΤ, το οποίο είχε 
διαφωνήσει µε την µείωση του κοµίστρου, που έγινε την 1η Σεπτεµβρίου 2014. Επίσης, 
ενδιαφέρον θα έχουν και οι σχέσεις του υπουργείου µε τους συνδικαλιστές των αστικών 
συγκοινωνιών.  
 
Έργα Πληροφορικής & Επικοινωνιών 
 
Στο κοµµάτι των επικοινωνιών και της πληροφορικής, το υπουργείο πρέπει να «τρέξει» για την 
απορρόφηση των αδιάθετων χρηµάτων του προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο οποίο 
αποµένουν πολλές δεκάδες εκατ. ευρώ.  
 
Επίσης, πρέπει να χαραχθεί µία στρατηγική για τα ΕΛΤΑ, στα οποία η διοίκηση του κ. Κωστή 
Μελαχροινού είχε ετοιµάσει και ωριµάσει σηµαντικά έργα εκσυγχρονισµού της εταιρίας, µε 
χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ, τα οποία όµως απεντάχθηκαν. Σηµειωτέον ότι τα Ταχυδροµεία -
θεωρητικά - παραµένουν στο πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων. Επίσης, εκκρεµεί η τύχη 
σηµαντικών έργων τηλεπικοινωνιών.  
 
Ακόµη, η νέα διοίκηση του υπουργείου παραλαµβάνει και τον φάκελο του τεµένους των Αθηνών, 
η σύµβαση για την κατασκευή του οποίου δεν έχει ακόµη υπογραφεί, τρία χρόνια µετά την 
έγκριση της µελέτης κατασκευής και δύο µετά την δηµοπράτηση του έργου.  
 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διοικητική δοµή του επίµαχου χαρτοφυλακίου, καθώς, όπως 
φαίνεται, θα υπάρχουν αναπληρωτές γενικοί γραµµατείς, οι οποίοι θα αναφέρονται στον γενικό 
γραµµατέα του ενοποιηµένου υπερ-υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Τουρισµού & Ναυτιλίας. 
Πρόκειται για ένα µοντέλο, παρεµφερές µε αυτό που λειτούργησε επί υπουργίας του κ. Κωστή 
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Χατζηδάκη, όταν ο τότε γενικός γραµµατέας, κ. Σεραφείµ Τσόκας συντόνιζε 11 γενικούς 
γραµµατείς.  
 
Οι νέοι γενικοί γραµµατείς 
 
Έτσι, στην Γενική Γραµµατεία Υποδοµών (αποτελεί καρπό της συγχώνευσης των τέως ΓΓ 
∆ηµοσίων Έργων και Παραχωρήσεων) οδεύει ο προερχόµενος από το ΠΑΣΟΚ, πολιτικός 
µηχανικός, κ. Γιώργος ∆έδες, τέως αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας. Πρόκειται για µία διοικητική 
δοµή «ακέφαλη» από τον ∆εκέµβριο του 2014, όταν είχε παραιτηθεί ο τότε επικεφαλής της, 
πολιτευτής της Ν∆ στη Θεσσαλονίκη, κ. Στράτος Σιµόπουλος.  
 
Στο κρίσιµο χαρτοφυλάκιο των Μεταφορών οδεύει η πολιτικός µηχανικός και συγκοινωνιολόγος, 
κυρία Πέτη Πέρκα, η οποία είναι µέλος της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ, συντονίστρια του τµήµατος 
Χωρικού Σχεδιασµού και Υποδοµών και συνδέεται πολιτικά µε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, κ. 
∆ηµήτρη Βίτσα. Η κυρία Πέρκα έχει εργαστεί στον ιδιωτικό και τον δηµόσιο τοµέα, έχει 
διατελέσει συνδικαλίστρια των µηχανικών του ∆ηµοσίου, ενώ είχε κρίσιµο ρόλο στις 
κινητοποιήσεις ενάντια στην εξόρυξη χρυσού στη Χαλκιδική. Η κυρία Πέρκα θα διαδεχθεί τον 
τεχνοκράτη, κ. Νίκο Σταθόπουλο.  
 
Το χαρτοφυλάκιο των Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων αναλαµβάνει ένα πρόσωπο από την 
αγορά, ο κ. ∆ηµήτρης Τζώρτζης, ο οποίος έχει διατελέσει στέλεχος της Intracom, της hol και 
της Vermantia. Ο κ. Τζώρτζης θα πάρει την σκυτάλη από το στέλεχος της Ν∆ κ. Μενέλαο 
∆ασκαλάκη, ο οποίος έφερε στο υπουργείο Υποδοµών το επιχειρησιακό πρόγραµµα «Ψηφιακή 
Σύγκλιση».  
 
Μία ιδιαιτερότητα στην διακυβέρνηση του πρώην υπουργείου Υποδοµών είναι ότι διευθυντής του 
γραφείου του κ. Σπίρτζη, αναλαµβάνει ο κ. Α. Πρωτονοτάριος, ο οποίος έχει επιλεγεί από την 
Κουµουνδούρου. Επίσης, ενδιαφέρον θα έχει η κατανοµή αρµοδιοτήτων από τον πρωθυπουργό, 
κ. Αλέξη Τσίπρα και τον εποπτεύοντα υπουργό, κ. Γιώργο Σταθάκη στον κ. Σπίρτζη.  
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