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ΚΟΙΝ.:

ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΘΕΜΑ :
Άρσεις αποσπάσεων ∆ηµοσίων Υπαλλήλων ΑγρονόµωνΤοπογράφων Μηχανικών από την Εγνατία Οδός Α.Ε.
Αξιότιµε κε Υπουργέ και αγαπητοί κύριοι,
Ο Σύλλογος µας ο οποίος εκπροσωπεί όλους τους Αγρονόµους-Τοπογράφους
Μηχανικούς (Α.Τ.Μ.) της Βόρειας Ελλάδας, πληροφορήθηκε ότι η εταιρεία Εγνατία Οδός
Α.Ε. προέβη στην αιφνιδιαστική άρση αποσπάσεων Μηχανικών ∆ηµοσίων Υπαλλήλων,
εκ των οποίων τέσσερεις είναι και µέλη του Συλλόγου µας.
Οι συγκεκριµένοι ∆ηµόσιοι Υπάλληλοι υπηρέτησαν µε συνέπεια και επιτυχία την
εταιρεία Εγνατία Οδός Α.Ε. από θέσεις αυξηµένης ευθύνης, παρήγαγαν αξιόλογο έργο
και έχουν σηµαντικά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα (πολύχρονη θητεία στον ∆ηµόσιο
Τοµέα αλλά και στην εταιρεία ως Τοµεάρχες και ∆ιευθυντές, µεταπτυχιακές σπουδές)
καθώς και εµπειρία στην κατασκευή και διαχείριση έργων. Παρ’όλα αυτά στις αρχές του
2010 καθαιρέθηκαν από τις θέσεις που κατείχαν, τους προσδόθηκε ο µειωτικός
χαρακτηρισµός «σε διάθεση», χωρίς εξήγηση, αξιολόγηση ή τήρηση κάποιας
διαδικασίας κρίσεων, κατά παράβαση του κανονισµού εργασίας της εταιρίας αλλά και
κάθε κώδικα δεοντολογίας. Τέλος, αιφνιδιαστικά στο τέλος του 2010 ανακοινώθηκε από
την Εγνατία Οδός Α.Ε. η άρση των αποσπάσεων τους.
Η αιφνίδια αποµάκρυνση τους είναι σίγουρο ότι θα δηµιουργήσει δυσλειτουργίες στην
εταιρεία Εγνατία Οδός Α.Ε.
Ο Σύλλογος µας θα ήθελε να ενηµερωθεί για τα κριτήρια που χρησιµοποιήθηκαν για την
επιλογή της καθαίρεσης από τις θέσεις αυξηµένης ευθύνης που είχαν αλλά και της
οριστικής αποµάκρυνσης των συγκεκριµένων υπαλλήλων από την εταιρεία, δεδοµένου

ότι στην Εγνατία Οδός Α.Ε. από τους 23 αποσπασµένους ∆ηµόσιους Υπάλληλους
αποµακρύνθηκαν µόνο οι 9 από αυτούς, συµπεριλαµβανοµένων των µελών του
Συλλόγου µας, χωρίς να τηρηθεί ο κανονισµός εργασίας (ΚΥΑ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΕΧΩ∆Ε ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/2002), ούτε κάποια διαδικασία κρίσεων.
Εάν αιτία των αποµακρύνσεων είναι η οικονοµική κρίση που διέρχεται η Εγνατία Οδός,
δεδοµένου ότι αυτή εφάρµοσε αυστηρά την νοµοθεσία για τον περιορισµό των
λειτουργικών εξόδων, (µειώσεις µισθών, µη ανανέωση συµβάσεων περίπου 300
εργαζοµένων ορισµένου χρόνου), τότε πως δικαιολογείται το γεγονός ότι παραµένουν
στην εταιρεία πολλοί αποσπασµένοι ∆ηµόσιοι Υπάλληλοι αλλά και συνταξιούχοι
Μηχανικοί;
Η Εγνατία Οδός παρήγαγε σηµαντικό έργο µε την σκληρή εργασία των στελεχών της,
κατάφερε το 2009 να ολοκληρώσει το πραγµατικά τιτάνιο έργο της κατασκευής ενός
υπερσύγχρονου αυτοκινητοδρόµου στα δύσκολα εδάφη της Βορείου Ελλάδας και θα
πρέπει να στηριχθεί, να διαφυλαχθεί η συγκεντρωµένη τεχνογνωσία που διαθέτει και
να συνεχίσει να υφίσταται και να προσφέρει έργο, αποτελεί δε την µοναδική
αποκεντρωµένη κρατική ανώνυµη εταιρεία τεχνικών έργων µε έδρα την Θεσσαλονίκη.
Θα πρέπει να της παρέχονται τα αναγκαία κονδύλια για να κατασκευάσει και άλλα έργα
και να αποπληρώσει τις οφειλές της. ∆εν θα πρέπει να της αφαιρεθεί αντικείµενο όπως
για παράδειγµα οι παραχωρήσεις και η λειτουργία-εκµετάλλευση, επίσης η αποψίλωση
της από έµπειρα και δοκιµασµένα στελέχη θα γίνει αισθητή και θα οδηγήσει σε
περεταίρω υποβάθµιση της.
Επειδή όλα τα παραπάνω ζητήµατα είναι πολύ σηµαντικά, παρακαλούµε για την
ενηµέρωση µας.
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
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