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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

    
ΠΡΟΣ:  Το Προσωπικό της Εταιρίας 
 
 
Σε λίγο καιρό, δεν θα είµαι πλέον κοντά σας. 
 
Τα δέκα χρόνια που πέρασαν, γράψαµε µαζί ένα πολύ σηµαντικό, ένα ανεπανάληπτο 
κεφάλαιο της ιστορίας των δηµοσίων έργων της Πατρίδας µας.  
 
Κληθήκαµε να υλοποιήσουµε το µεγάλο όνειρο των Βορειοελλαδιτών για τη διασύνδεση της 
Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης και την άρση της αποµόνωσής τους. Ένα  όνειρο και 
µια υπόσχεση δεκαετιών. 
 
Το έργο µας φτάνει συνολικά τα 1000 χλµ. και είναι εξαιρετικά σύνθετο τεχνικά, 
περιβαλλοντικά και διαχειριστικά. Είναι έργο που περιλαµβάνει 80 χλµ. γέφυρες, 100 χλµ. 
σήραγγες, 90 ανισόπεδους κόµβους και 700 χλµ. βοηθητικές οδούς εξυπηρέτησης.  Είναι το 
Ελληνικό έργο που έχει µεγάλη γεωστρατηγική σηµασία για τα Βαλκάνια.  
 
Τι βρήκαµε όταν ξεκινήσαµε; 
 
Οι αποσπασµατικές προσπάθειες για την κατασκευή του έργου είχαν αρχίσει από το 1970, 
χωρίς όµως ουσιαστικό αποτέλεσµα. Στα πλαίσια του Β’ ΚΠΣ το 1994 είχε προγραµµατισθεί η 
κατασκευή τµηµάτων της Εγνατίας προϋπολογισµού 1500 εκ €. Τον Φεβρουάριο του 1997 
µεταβιβάστηκαν στην Εταιρία από το ΥΠΕΧΩ∆Ε τα σε εξέλιξη έργα του.  ΄Ηταν µικρά και 
κατακερµατισµένα, είχαν ελλείψεις στις µελέτες, κατασκευάζονταν µε υπερβολικά χαµηλές 
τιµές και µε άλλη νοοτροπία επίβλεψης και ποιότητας. Παράλληλα, το θεσµικό πλαίσιο 
εκπόνησης µελετών και έργων ήταν απαρχαιωµένο.  
 
Σχεδόν κανένας άλλος δεν πίστευε στο έργο, συχνή ήταν η κακόπιστη κριτική και πάρα πολλοί 
ήταν αρνητικοί προς την Εταιρία.   
 
Στο δυσµενές κλίµα που επικρατούσε, το πρώτο ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε επέλεξε από πάρα 
πολλούς υποψηφίους µε διαδικασία επίπονη και αδιάβλητη.  
 
Η Εταιρία µου ανέθεσε για µακρύ χρονικό διάστηµα µεγάλες ευθύνες και µου εκχώρησε 
σηµαντικές αρµοδιότητες. Αφιέρωσα όλο το χρόνο µου και τις δυνάµεις µου να ανταποκριθώ 
και να πετύχω χρηστή και αποτελεσµατική διαχείριση του έργου και της Εταιρίας. 
 
Προσπάθησα να µειώσω στο ελάχιστο την απόσταση µεταξύ του λέγειν και του πράττειν. 
 
Αντιµετώπισα µε τρόπο ισοβαρή και δίκαιο, σφιχτό έστω, τους συνεργάτες, εργολάβους, 
µελετητές και λοιπούς αντισυµβαλλόµενους της Εταιρίας.  
 
Όπου χρειάστηκε, έσπασα αυγά. Λειτούργησα όµως µε συµβιβαστικό πνεύµα.  
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Έκανα λάθη, αλλά όσα κατάλαβα και µπορούσα, τα διόρθωσα.  
 
Επέλεξα µε αξιοκρατικά κριτήρια το προσωπικό της Εταιρίας και  καλλιέργησα την 
οµαδικότητα, τη συνέργεια, την ευελιξία, τον ενθουσιασµό και τον επαγγελµατισµό του. Έκτισα 
µαζί του το δικό µας «εγνατιακό» πνεύµα. 
 
Μαζί καταστρώσαµε εξ αρχής συγκεκριµένη στρατηγική και µακροπρόθεσµο σχεδιασµό.  
Προετοιµάσαµε έγκαιρα τη δηµοπράτηση των έργων της Εταιρίας µε αποτέλεσµα να 
ενταχθούν όλα στο Γ’ ΚΠΣ σε βάρος ανταγωνιστικών προγραµµάτων. Βήµα – βήµα πετύχαµε 
το πάρτα - όλα.  
 
Εκµεταλλευτήκαµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ευκαιρίες που  παρουσιάστηκαν. 
Πήραµε τα  έργα των Περιφερειών που καθυστερούσαν. Αποκαταστήσαµε ταχύτατα και 
έντεχνα τις ζηµιές από πληµµύρες στις Κυκλάδες. ∆ιαχειριστήκαµε µελέτες στην Αλβανία.  
 
Μα πάνω από όλα, είχαµε όραµα. Να µην περιοριστούµε στο σπουδαίο αυτό έργο, αλλά να 
καταστεί η Εταιρία µας ο αποκεντρωµένος Φορέας υλοποίησης σύγχρονων υποδοµών στη 
Βόρεια Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Χωρίς να ξεχνάµε ότι η επιτυχία ενός νέου Φορέα δεν είναι 
εύκολη υπόθεση, αφού έχει απέναντι του όσους επωφελούνται από τις παλαιές δοµές. 
 
Που έχουµε φθάσει σήµερα; 
 
Έχουν πλέον εξασφαλισθεί, µετά την πρόσφατη ανακατανοµή των πόρων του Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης, συνολικά 6700 εκ €,  δηλαδή  όλα τα απαιτούµενα κονδύλια για την 
ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού και των τριών Καθέτων της µέχρι το 2008.  
 
Έχει δηµοπρατηθεί σχεδόν όλο το έργο. Και προχωρούν οι µελέτες για τα νέα έργα του ∆’ 
ΚΠΣ.  
 
Η απορρόφηση κοντεύει τα 5000 εκ. €. Ξεπερνά, σταθερά πλέον, τα 600 εκ. € το χρόνο και 
µία χρονιά έφτασε τα 750 εκ. €.  
 
Έχουν ήδη δοθεί στην  κυκλοφορία εκατοντάδες χιλιόµετρα σύγχρονου αυτοκινητοδρόµου και 
έχει µεταβληθεί εντυπωσιακά ο οδικός χάρτης της χώρας. Κατά µέσο όρο παραδίδονται κάθε 
χρόνο στην κυκλοφορία πάνω από 50 χιλιόµετρα αυτοκινητοδρόµου και πολλά µικρότερα έργα, 
έντεχνα, ποιοτικά και µε χαµηλό κόστος σε σχέση µε τα διεθνή δεδοµένα. Η χρονική απόσταση 
Ηγουµενίτσας – Κήπων µειώνεται σταδιακά από 11,5 ώρες σε 6,5 ώρες και οι Βορειοελλαδίτες 
έρχονται κοντύτερα.  
 
Η Εταιρία έχει εισάγει καινοτοµίες στη µελέτη και κατασκευή των έργων, εφαρµόζει σύγχρονα 
συστήµατα διαχείρισής τους και παρέχει τεχνογνωσία στο ΥΠΕΧΩ∆Ε και άλλους Φορείς. Η 
καλή φήµη που απέκτησε της επιτρέπει να διεκδικήσει µε επιτυχία και να διεκδικεί την 
ανάληψη νέων έργων διασφαλίζοντας τη βιωσιµότητα της.   
 
Το µέλλον της Εταιρίας είναι πλέον εξασφαλισµένο και βέβαιο.  
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Έχει να ολοκληρώσει, να λειτουργήσει και να εκµεταλλευθεί την Εγνατία και τους τρεις 
Κάθετους. Και είµαι αισιόδοξος ότι σύντοµα θα της ανατεθούν και άλλα µεγάλα έργα.  
 
Μην ξεχνά όµως κανείς σας ότι η Εταιρία πρέπει να βελτιώνεται συνεχώς. Και πάντα 
αποµένουν αρκετά θέµατα να επιλυθούν. Να εξακολουθήσετε να εργάζεστε µε την ίδια ζέση. 
  
Είµαι υπερήφανος που καταφέραµε η Εταιρία να έχει συµβάλει ουσιαστικά στην αναβάθµιση 
του τεχνικού κλάδου της Χώρας και να χαίρει µεγάλης εκτίµησης από όλους για τον 
επαγγελµατισµό και την αποτελεσµατικότητά της.  
 
Σας ευχαριστώ για την εµπιστοσύνη που µου δείξατε και τη στήριξη σας όλα αυτά τα χρόνια. 
 
Είµαι υπερήφανος που υπηρέτησα τέσσερα ∆ιοικητικά Συµβούλια και τρεις Υπουργούς – 
Μετόχους και υλοποίησα τις κατευθύνσεις τους, καταβάλλοντας πάντα την ίδια προσπάθεια 
και όντας εξίσου συνεργάσιµος. Αποδείχθηκε ότι στον ευρύτερο «∆ηµόσιο Τοµέα» είναι εφικτή 
η ανεξάρτητη και αποτελεσµατική διαχείριση.  
 
Στις 7 του Μάρτη τελειώνει µια εποχή για την Εταιρία. Ολοκληρώνεται η πρώτη δεκαετία της 
όπου καταφέραµε και ξεπεράσαµε τα δύσκολα µε µεγάλη επιτυχία.  Το αγαπηµένο παιδί µας 
µεγάλωσε πια και µπορεί να ανταποκριθεί σε νέες ευκαιρίες και προκλήσεις.  
 
Όσο µε αφορά προσωπικά, ήµουν ευτυχής κάθε πρωί που ερχόµουν στην Εταιρία. 
∆ουλεύαµε µαζί άπειρες ώρες µέχρι αργά το βράδυ, στα γραφεία και στα εργοτάξια, Σάββατα 
και Κυριακές αδιάκριτα. Με το κέφι µας και το µεράκι µας, κάναµε µεγάλα και ωραία 
πράγµατα. Πολύ θα µου λείψετε. 
 
 
 

 
 Σέργιος Λαµπρόπουλος 

         Γενικός ∆ιευθυντής 
 


