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Π Ρ Ο Σ   Τον 

   Υπουργό ΥΜΕ∆Ι 

  κ. Μ. Χρυσοχοίδη   

 

ΘΕΜΑ: Νέος Οργανισµός Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων - ΦΕΚ 
176/Α / 29.8.2014 

 

Κύριε Υπουργέ,  

Στο ΦΕΚ 176/Α/29.08.14 δηµοσιεύτηκε το Π.∆. 109/2014 του Νέου Οργανισµού του 
ΥΠΥΜΕ∆Ι, ενώ η ισχύς του (άρθρο 71) αρχίζει 2 µήνες µετά την δηµοσίευση δηλαδή στις 
29.10.14, χωρίς µεταβατικές διατάξεις.  

Με τον Νέο Οργανισµό καταργούνται όλες οι υφιστάµενες διευθύνσεις του ΥΠΥΜΕ∆Ι και 
συγκροτούνται νέες πολύ µικρότερου αριθµού.  

Όπως είναι αναµενόµενο οι πολλές και σηµαντικές αλλαγές που προκαλούνται στην 
διοικητική δοµή του Υπουργείου µε τον εν θέµατι οργανισµό, θα δηµιουργήσουν µεγάλη 
αναστάτωση στην οµαλή λειτουργία των Υπηρεσιών, αφού µέχρι και σήµερα δεν έχουν 
οριστεί διευθυντές και τµηµατάρχες, ενώ για την έκδοση σχετικών διοικητικών αποφάσεων, 
για τον ορισµό αρµοδιοτήτων για κάθε συγκεκριµένο έργο, απαιτείται σηµαντικότατος 
χρόνος.  

Επίσης, και µε δεδοµένο ότι διατρέχουµε το τελευταίο 3µηνο του έτους, περίοδος κατά την 
οποία συνήθως τακτοποιούνται οι πιστώσεις των έργων και εγκρίνονται και υπογράφονται οι 
πιο σηµαντικές πιστοποιήσεις, είναι απόλυτα δικαιολογηµένη η ανησυχία των εργοληπτών - 
µελών µας που έχουν έργα στο ΥΠΥΜΕ∆Ι για το θέµα αυτό.  

Τα θέµατα πληρωµών και πιστώσεων τα διαχειρίζονται οι διευθυντές της προϊστάµενης 
Υπηρεσίας οι οποίοι, όχι µόνο θα αλλάξουν, αλλά πλέον θα εδρεύουν όλοι στην Αθήνα. 
Παράλληλα οι επιβλέποντες σε πολλά έργα του Υπουργείου δεν έχουν έδρα την έδρα των 
νέων τµηµάτων κατασκευών, ενώ παρόµοιο θέµα υφίσταται για τους προϊσταµένους των 
σηµερινών ∆ιευθυνουσών Υπηρεσιών. Θυµίζουµε ότι η νοµοθεσία προβλέπει τη συµµετοχή 
τους για την παραλαβή του φυσικού εδάφους, την υπογραφή λογαριασµών κ.λ.π. 
Προκειµένου να αποφευχθούν σηµαντικότατα προβλήµατα στην επίβλεψη αλλά και κυρίως 
στην αποπληρωµή των εργασιών στο κρίσιµο αυτό διάστηµα, προτείνουµε τη νοµοθέτηση 
µεταβατικής διάταξης σύµφωνα µε την οποία να διατηρούνται µετά τις 29.10.14 οι 
αρµοδιότητες των παλαιών διευθυντών, προϊσταµένων, επιβλεπόντων, υπολόγων 
κ.λ.π. για τα εν ενεργεία έργα, µέχρι την αντικατάστασή τους από αυτούς του νέου 
οργανογράµµατος και την έκδοση όλων των σχετικών απαιτούµενων διοικητικών 
αποφάσεων για κάθε έργο. 

Παρακαλούµε για την αποδοχή του δίκαιου αιτήµατός µας, ώστε να µην διαταραχθεί, σε 
σηµαντικό βαθµό, ο κύκλος παραγωγής των δηµοσίων έργων που εκτελεί ή / και επιβλέπει 
το ΥΠΥΜΕ∆Ι και να µην µειωθεί η φετινή απορρόφηση του ΥΠΥΜΕ∆Ι. 

 
Με τιµή, 
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