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ΘΕΜΑ: Αναθέσεις µελετών και υπηρεσιών µηχανικού στην ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 
 
ΣΧΕΤ.:  α) ΦΕΚ Β’1505/6.9.2010 

β) 5 αιτήσεις ακύρωσης στο Σ.τ.Ε. µε αριθ. 9016, 9017, 9018, 9019 και 9020/5.11.2010. 
γ) Η από 03/12/10 επιστολή σας (ΑΠ Οικ. 16248) 

 
Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, 

κατ’ αρχήν, ευχόµαστε σε εσάς προσωπικά και τους συνεργάτες σας στο Υπουργείο, 

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ 
και να είναι δηµιουργικό και πιο ήρεµο το 2011! 
Ερχόµενοι στο θέµα της από 3/12/2010 επιστολής σας, διαπιστώνουµε µε ικανοποίηση ότι 

εξετάσατε µε προσοχή τις ανησυχίες που διατυπώσαµε αναφορικά µε τις ευθύνες που ανα-
τίθενται στην «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ» µε ΚΥΑ για την υλοποίηση έργων σε πέντε Περιφέρειες της 
χώρας.  

Με την επιστολή που µας απευθύνατε, πιστεύουµε ότι παρέχονται διευκρινίσεις και δεσµεύ-
σεις που µπορούν να καθησυχάσουν σε µεγάλο βαθµό τα µέλη του ΣΕΓΜ - και γενικότερα τον 
µελετητικό κλάδο - ως προς τις προθέσεις πολιτικής του Υπουργείου σας σε σχέση µε τον ρόλο 
της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ». 

Με βάση τις αποσαφηνίσεις και τις δεσµεύσεις αυτές και διαπιστώνοντας ότι η «ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ ΑΕ» αντιµετωπίζεται ως δηµόσιος φορέας καταλληλότερος, κατά την άποψη σας, για να 
διασφαλίσει το δηµόσιο συµφέρον σε σύγκριση µε τους πραγµατικούς τελικούς δικαιούχους των 
έργων που περιλαµβάνονται στις ΚΥΑ - και όχι για να καταργήσει τον ρόλο του ιδιωτικού τοµέα 
- προχωρούµε στην απόσυρση των προσφυγών µας κατά των από 1.9.2010 αποφάσεων µε 
αριθ. ∆1/0/3142 και ∆1/0/3143 που αφορούν στις Περιφέρειες ∆υτικής Μακεδονίας – Θράκης 
και Κεντρικής Μακεδονίας αντιστοίχως. Είµαστε βέβαιοι ότι θα προχωρήσετε - στη βάση της 
πολιτικής βούλησης που διατυπώνετε στην επιστολή σας - στη διευθέτηση των νοµικών 
εκκρεµοτήτων που αφορούν στις υπόλοιπες τρεις Περιφέρειες για να είναι και θεσµικά 
διευθετηµένο ότι δεν ανατίθενται υπηρεσίες µελετητή ή συµβούλου στην «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ». 

Είναι, επίσης, ιδιαίτερα σηµαντικό ότι αποσαφηνίζετε ότι η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ» θεωρείται 
από το Υπουργείο ΥΠΟΜΕ∆Ι φορέας του δηµόσιου τοµέα, γεγονός που προφανώς σηµαίνει 
ότι, σε αντίθεση µε πρακτική του πρόσφατου παρελθόντος, δεν θα εµφανίζεται ως εν δυνάµει 
σύµβουλος - µελετητής λειτουργώντας, κυρίως στον διεθνή χώρο, ανταγωνιστικά προς τις 
ελληνικές εταιρείες. Η πρακτική αυτή εκτός από το ζήτηµα του αθέµιτου ανταγωνισµού, 
δηµιουργεί, όπως σας είχαµε επισηµάνει, σύγχυση στις αναθέτουσες αρχές σχετικά µε την 
εµπειρία και τεχνογνωσία των υποψηφίων ελληνικών µελετητικών εταιρειών που είχαν στην 
πραγµατικότητα παράσχει τις υπηρεσίες συµβούλου µηχανικού και τις οποίες επικαλείτο ως 
εµπειρία της η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ».  

 



 
 
Με την ευκαιρία κύριε Υπουργέ, θα θέλαµε να αναφερθούµε στο γενικότερο θέµα της 

συνεργασίας δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα στον κλάδο των µελετών, ιδιαίτερα στη σηµερινή 
δύσκολη περίοδο της οικονοµικής κρίσης.  

Είναι προφανές, όπως το διατυπώνετε και εσείς στην επιστολή σας, ότι είναι στη διακριτική 
ευχέρεια του κράτους να επιλέγει µε ποιον τρόπο και µε ποιους φορείς µπορεί να επιτελέσει κα-
λύτερα τον ρόλο του. Από την άλλη πλευρά είναι στην απόλυτη ευχέρεια της κοινωνίας και των 
πολιτών, ιδίως µάλιστα των φορέων κοινωνικών εταίρων, όπως είναι ο ΣΕΓΜ, να αξιολογούν τις 
αντίστοιχες επιλογές. Πιστεύουµε λοιπόν ότι µε την κρίση έχει γίνει ευρύτερα αντιληπτό, ότι η 
άσκοπη διόγκωση του δηµόσιου τοµέα και η αντιαναπτυξιακή προσπάθεια διατήρησης αναχρο-
νιστικών προστατευτικών διατάξεων βρίσκονται στον πυρήνα των προβληµάτων που αντιµετω-
πίζουµε. 

Ως άνθρωποι της γνώσης, της δηµιουργικότητας και της επιχειρηµατικότητας θέλουµε να 
βλέπουµε τις δυσκολίες που υπάρχουν ως πρόκληση για την ανάδειξη θετικών στοιχείων και ως 
ευκαιρία για βελτίωση και εκσυγχρονισµό της συνεργασίας του µελετητικού κλάδου µε το δηµό-
σιο. Φοβούµαστε όµως ότι η προοπτική αυτή δεν γίνεται αντιληπτή από την Πολιτεία, ενώ αντί-
θετα εξακολουθούν να διατηρούνται αντιλήψεις κρατισµού που συνετέλεσαν τα µέγιστα στο ση-
µερινό αδιέξοδο. Ευελπιστούµε κύριε Υπουργέ, σε συνέχεια της πολιτικής αντίληψης που 
διαπνέει την επιστολή σας ότι θα δούµε ένα διαφορετικό, σύγχρονο και αναπτυξιακό, πνεύµα 
στη συνεργασία του δηµοσίου τοµέα µε τις µελετητικές εταιρείες το οποίο θα εκφραστεί τελικά 
και στο υπό διαµόρφωση νέο θεσµικό πλαίσιο. Στον τοµέα των µελετών, η µόνη ασφαλής οδός 
για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστική παρουσία στη παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία, τη 
διατήρηση και τη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, καθώς επίσης και τη διαµόρφωση 
δηµιουργικών δυνατοτήτων για τους νέους επιστήµονες συνδέεται µε τη λειτουργία 
οργανωµένων, βιώσιµων και ανταγωνιστικών µελετητικών εταιρειών.  

Με την αγωνία αυτή προχωρήσαµε κύριε Υπουργέ στις προσφυγές κατά των ΚΥΑ 
αναφορικά µε την «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ». Η ίδια αγωνία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τις 
ενέργειες µας γενικότερα. Οι οργανωµένες µελετητικές εταιρείες, µέλη του ΣΕΓΜ, έχουν 
συµβάλει σε µεγάλο βαθµό µε τις υπηρεσίες τους στην ανάπτυξη της χώρας και στη δηµιουργία 
των µεγάλων έργων που βελτίωσαν την ποιότητα ζωής των Ελλήνων πολιτών, ενώ, παρά τις 
µεγάλες δυσκολίες που αντιµετωπίζουν, ως απόρροια του αντιαναπτυξιακού κι αναχρονιστικού 
θεσµικού πλαισίου που αποθαρρύνουν την ανάπτυξη τους, έχουν ήδη σηµαντική παρουσία στο 
εξωτερικό. 

 Με την επιστολή σας αντιλαµβανόµαστε, ότι γνωρίζετε σε σηµαντικό βαθµό και συµµερίζε-
στε πλέον τόσο τις ανησυχίες µας, όσο και τους αναπτυξιακούς µας στόχους και ευελπιστούµε 
σε δηµιουργική συνεργασία τόσο για τα επείγοντα θέµατα, όσο και για την διαµόρφωση ολοκλη-
ρωµένης αναπτυξιακής στρατηγικής, για την χάραξη της οποίας προτείνουµε την θεσµοθέτηση 
Ειδικής Επιτροπής. 

 
Με τιµή, 
 

Για τον ΣΕΓΜ 
 

Πέτρος Πετρακόπουλος      Ανδρέας Λουκάτος   
Πρόεδρος      Γενικός Γραµµατέας 
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