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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Τα δηµόσια έργα δεν ανήκουν εξ ορισµού σε κανέναν 
 
 

Ο Σύλλογος εργαζοµένων στην ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ απέφυγε µέχρι σήµερα να 
τοποθετηθεί δηµόσια στις διάφορες καταγγελίες που ακολούθησαν την πρόσφατη 
απόφαση του ΥΠΟΜΕ∆Ι να αναθέσει στην Εταιρία την κατασκευή έργων σε πέντε 
περιφέρειες για δύο λόγους: 
Πρώτον διότι δεν ήθελε να εµπλακεί στις προφανείς προεκλογικές σκοπιµότητες χάριν 
των οποίων εκπορεύονται και αναπαράγονται από κοµµατικούς κύκλους και 
αγχωµένους υποψήφιους έωλα επιχειρήµατα ότι δήθεν αφαιρούνται αρµοδιότητες από 
την τοπική αυτοδιοίκηση!    
∆εύτερον διότι έχουν καταντήσει πλέον κουραστικές οι µόνιµα επαναλαµβανόµενες  
συντεχνιακές αντιδράσεις φορέων των µονίµων υπαλλήλων και τα ψευτοεπιχειρήµατα  
διαφόρων οµάδων ή ατόµων που εκφράζουν τοπικιστικά συµφέροντα.  
Το ίδιο σκηνικό αναπαράγεται κάθε φορά:  

• Στην αρχή της ίδρυσης της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ, το 1994, µε τους φορείς των 
δηµοσίων υπαλλήλων να αντιδρούν µε το κλασικό µότο ότι αποδυναµώνεται ο 
δηµόσιος τοµέας (µε την δηµιουργία µάλιστα ενός νέου κρατικού φορέα!). Η 
ΕΟΑΕ ολοκλήρωσε µε επιτυχία  το έργο του οδικού άξονα σε χρόνο ρεκόρ και 
έτυχε της αναγνώρισης όλου του πολιτικού φάσµατος  

• Τα ίδια γράφτηκαν και ειπώθηκαν το 2003, όταν µε ανάλογες αποφάσεις της 
τότε Υπουργού ΥΠΕΧΩ∆Ε Β. Παπανδρέου η  ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ ανέλαβε και 
εκτέλεσε µε επιτυχία πλήθος έργων στα νησιά του Αιγαίου. 

• Παρόµοιο σκηνικό και το Απρίλιο του 2008 όταν ο Υπουργός Γ. Σουφλιάς 
εκχώρησε τα δικαιώµατα επίβλεψης κλπ του δηµοσίου στην ΕΟΑΕ που 
αφορούσαν τρεις συµβάσεις παραχώρησης (Μαλλιακός - Κλειδί, Ε65, και 
Υποθαλάσσιο αρτηρία), ύψους πολλών δις Ευρώ.  

Πάντα η ίδια µεµψιµοιρία, η ίδια πανοµοιότυπη γκρίνια, τα ίδια επιχειρήµατα περί 
αφαίρεσης κεκτηµένων «δικαιωµάτων» και δήθεν υποβάθµισης «κατακτήσεων». 
Σήµερα απλά προστέθηκε και η προεκλογική αντιπαράθεση ενόψει των περιφερειακών 
και δηµοτικών εκλογών στο κατώτερο δυνατό επίπεδο ενός αυτοδιοικητικού διαλόγου. 
Μήπως οι νέες αυτοδιοικητικές µονάδες θα ανήκουν σε άλλη χώρα; ή δεν ήταν αυτές οι 
περιφέρειες που µέχρι χθες ζητούσαν από την ΕΟΑΕ την εκτέλεση αυτών ακριβώς των 
έργων; ή µήπως οι αιρετοί άρχοντες θα έχουν άλλες προτεραιότητες;     
Χρειάζεται άραγε να θυµίσουµε ότι τα δηµόσια έργα δεν ανήκουν εξ ορισµού σε 
κανέναν, αλλά εκτελούνται για όφελος του κοινωνικού συνόλου; 
Στους συναδέλφους δηµόσιους υπάλληλους πρέπει άραγε πάλι να θυµίσουµε ότι, είναι 
µεν κατανοητά τα παράπονα για την ανάγκη αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών τους, αλλά 
η δηµιουργία των «νέων» φορέων όπως η ΕΟΑΕ, το ΜΕΤΡΟ ΑΕ, το 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ, κλπ, αποδείχτηκε συγκριτικά επιτυχής και επωφελής;  
Ότι αντίθετα από τη δική τους διασφαλισµένη συνταγµατικά εργασιακή µονιµότητα, ο 
εργαζόµενοι στους φορείς αυτούς δεν έχουν απαλλαγεί - χρόνια τώρα - από το άγχος της 
απώλειας της εργασίας τους; 

 
 
 



 
 

Φυσικά και δεν µας προκαλεί εντύπωση ότι κανείς δεν ασχολείται µε το γεγονός ότι στα 
πλαίσια της σηµερινής παγκόσµιας κρίσης και µε ορατό πλέον τον κίνδυνο της 
παραπέρα περικοπής των δηµοσίων επενδύσεων κινδυνεύουµε να βρεθούµε όλοι µας 
άεργοι, εάν κάθε Ευρώ δεν ξοδεύεται µε την µέγιστη αποδοτικότητα στον ελάχιστο 
χρόνο. Ίσως γιατί για ορισµένους οι συνέπειες δεν θα είναι ιδιαίτερα επώδυνες, (πιθανώς 
µερικές µετατάξεις), ενώ για µας ο εφιάλτης της ανεργίας θα είναι πραγµατικότητα. 
Τέλος για τους αυτοδιοικητικούς και «αντικρατιστές» υπέρµαχους των περιφερειακών 
αρµοδιοτήτων υποψήφιους (που συµπλέουν µε τους «κρατιστές» δηµόσιους 
υπαλλήλους), έχουµε ένα απλό ερώτηµα:  
Τελικά ποια γάτα είναι καλή; Αυτή που πιάνει ποντίκια ή αυτή που είναι από σόι και 
έχει την από αιώνες πιστοποίηση; Για µας µιλάει από µόνο του το έργο µας.  
Τα έργα ούτως ή άλλως «δικά σας» είναι, οι τοπικές κοινωνίες θα ωφεληθούν, το ποιος 
θα τα εκτελέσει έχει σηµασία;    
Ποιόν ενοχλεί να λειτουργεί η Εγνατία Α.Ε., ως εταιρεία διαπεριφερειακής  στήριξης 
και ανάπτυξης των υποδοµών; 
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