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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

ΣΕΕ/ΣΚΜ: Όσι ζηην απαξίωζη, ναι ζηην ενίζσςζη ηηρ «Εγναηία Οδόρ ΑΕ» 

 

Με αθνξκή ηηο δηαδηθαζίεο παξαρώξεζεο ηεο εηαηξείαο «Εγλαηία Οδόο ΑΕ» θαη ηελ ππνβνιή ηωλ 

πξνζθνξώλ από ηα ελδηαθεξόκελα ζρήκαηα θνηλνπξαμηώλ ηελ 01/04/21, αιιά θαη κεηά από 

ηελ ηειεπηαία ελεκέξωζε από ηνλ πξόεδξν ηνπ Σπιιόγνπ Εξγαδνκέλωλ ηεο «Εγλαηία Οδόο 

ΑΕ», ε Δηνηθνύζα Επηηξνπή ηνπ ΤΕΕ/ΤΚΜ ζε ζρεηηθή αλαθνίλωζή ηεο, επηζεκαίλεη ηα εμήο: 

Η διαδικαζία ηηρ παπασώπηζηρ ηηρ Εγναηίαρ Οδού έσει ξεκινήζει ηο 2011 και μέσπι ζήμεπα δεν 

έσει ολοκληπυθεί παπά ηιρ ζσεηικέρ δεζμεύζειρ ηηρ Χώπαρ και όλυν ηυν Κςβεπνήζευν. 

Μεηά από μία αηέπμονη διαδικαζία ενζηάζευν, ανηιδπάζευν, ανακοινώζευν και πολλέρ θοπέρ 

ζκόπιμυν καθςζηεπήζευν, θαίνεηαι εκηόρ απποόπηος όηι η διαδικαζία ζύνηομα θα ολοκληπυθεί 

υρ όθειλε να ππάξει η Πολιηεία, δείσνονηαρ πνεύμα ζοβαπόηηηαρ και ςπεςθςνόηηηαρ. 

Όπυρ επιζήμανε ηο ΤΕΕ/ΤΚΜ από ηο 2014, με εςθύνη ηηρ «Εγναηία Οδόρ ΑΕ», έσει 

καηαζκεςαζηεί έναρ από ηοςρ ζημανηικόηεποςρ οδικούρ άξονερ ηηρ Εςπώπηρ, ένα ανεκηίμηηηρ 

αξίαρ έπγο για ηη Χώπα και  καύσημα για ηον ηεσνικό κόζμο. 

Σε αςηό ηο πλαίζιο, κπίνοςμε ζκόπιμο να ςπενθςμίζοςμε ηην ππόηαζη πος είσαμε ςποβάλλει 

παλαιόηεπα για ηην μελέηη, ηην υπίμανζη, ηην πποώθηζη και ηην ςλοποίηζη έπγυν νέαρ γενιάρ 

μέζυ ηηρ «Εγναηία Οδόρ ΑΕ». Για ηο θςζικό ανηικείμενο αςηών ηυν νέυν έπγυν, η ύπαπξη ηηρ 

«Εγναηία Οδόρ ΑΕ» υρ δομή διοίκηζηρ, διασείπιζηρ και εκηέλεζηρ θευπείηαι εκ ηυν υν οςκ 

άνες. Σε κάθε πεπίπηυζη, μία ηέηοια εηαιπεία όπυρ η «Εγναηία Οδόρ ΑΕ» με ςτηλή 

ηεσνογνυζία και βαπύνοςζα ζημαζία για ηην Βόπεια Ελλάδα αλλά και για όλη ηην σώπα, δεν 

είναι οπθολογικό να απαξιυθεί όπυρ επιδιώσθηκε παλαιόηεπα, ή να διαλςθεί υρ παπάπλεςπη 

απώλεια μιαρ διαδικαζίαρ παπασώπηζηρ με αμεληηέα οθέλη. Ανηιθέηυρ ππέπει να 

διαζθαλιζηούν οι ςθιζηάμενερ θέζειρ επγαζίαρ, να ζηελεσυθεί με νέο ανθπώπινο δςναμικό και 

να ηηρ αναηεθούν νέα και μεγάλα ηεσνικά ανηικείμενα. 

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ είσε πποηείνει να πποβλεθθεί μέζα ζηη διαδικαζία ηηρ παπασώπηζηρ, η δςναηόηηηα 

«επιζηποθήρ  κονδςλίυν», οςζιαζηικά ενόρ εύλογος ποζοζηού από ηα έζοδα ηυν διοδίυν, πος 

θα καηεςθύνονηαι μέζυ ηηρ Εγναηία Οδόρ ΑΕ ππορ ηα νέαρ γενιάρ αναπηςξιακά έπγα ηυν 

Πεπιθεπειών πος ενώνει η Εγναηία Οδόρ. 

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θέηει ηιρ δςνάμειρ ηος ζηη διάθεζη ηηρ Κςβέπνηζηρ, όπυρ ςπαγοπεύεηαι από ηον 

θεζμικό ηος πόλο, για ηην επεξεπγαζία ηεκμηπιυμένυν και εθαπμόζιμυν πποηάζευν επί ηος 

θέμαηορ. 

 

 

 

 

 

                                                               Από ηο Γπαθείο Σύπος ηος ΣΕΕ/ΣΚΜ 

Σα Δεληία Σύπος ηος ΣΕΕ/ΣΚΜ καηασωπούνηαι ζηην ιζηοζελίδα ηος, www.tkm.tee.gr, 

ζηο link, Οπγάνωζη Τπηπεζιών/Γπαθείο Σύπος 

http://www.tkm.tee.gr/

