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Αζήλα, 15/01/2019 

 

Θέμα: Να μην επιηρέψοσμε ηην διάλσζη ηης «Εγναηία Οδός Α.Ε.» 

Η Οκνζπνλδία πιιόγσλ Δξγαδνκέλσλ Σερληθώλ Δπηρεηξήζεσλ Διιάδνο, εθθξάδεη ηελ αιιειεγγύε 

ηεο ζηνπο εξγαδόκελνπο ηεο "Δγλαηία Οδόο Α.Δ" θαη ζηέθεηαη ζην πιεπξό ηνπο απέλαληη ζηηο          

πνιηηηθέο απαμίσζεο θαη δηάιπζεο ηεο Δηαηξείαο. 

ηα κέζα Γεθεκβξίνπ, πξνθεξύρζεθε αλνηρηή πξόζθιεζε γηα ηε κεηάηαμε ηνπ ζπλόινπ ηνπ         

πξνζσπηθνύ, γεγνλόο αζύκβαην κε ηηο εμαγγειίεο πεξί δηαηήξεζεο ηεο Δηαηξείαο ζε λέν ξόιν.  

Δπηπιένλ νη εξγαδόκελνη επηζεκαίλνπλ πσο ε «Δγλαηία Οδόο Α.Δ.» ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηα δηαζέζηκά 

ηεο από ηα δηόδηα γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη έξγα βαξηάο ζπληήξεζεο ιίγν πξηλ από ηνλ δηαγσληζκό  

παξαρώξεζήο ηεο ζε ηδηώηε, επηινγή πνπ αλ ηειηθά επηβεβαησζεί γελλάεη εξσηήκαηα σο πξνο ην      

ηίκεκα ηνπ ελ εμειίμεη δηαγσληζκνύ. 

Ο ύιινγνο Δξγαδνκέλσλ εμέδσζε αλαθνίλσζε επηζεκαίλνληαο όηη ε Δηαηξεία βαδίδεη πιένλ         

κεηέσξε,  θαζώο νη εξγαδόκελνη έρνπλ εληαρζεί ρσξίο ζρέδην ζηελ θηλεηηθόηεηα ηνπ Γεκνζίνπ κε  

απνθνξύθσκα ηελ πξόζθιεζε γηα ελδνϋπνπξγηθέο κεηαηάμεηο γηα ην ζύλνιν ηνπ πξνζσπηθνύ ζηηο 17 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 2018. 

ην ελδερόκελν αληαπόθξηζεο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ πξόζθαηε πξόζθιεζε ησλ  

κεηαηάμεσλ, είλαη θαλεξό όηη ε Δηαηξεία ζα αληηκεησπίζεη ζνβαξή απώιεηα ησλ ιεηηνπξγηθώλ ηεο  

δνκώλ, θαη πηζαλώο δελ ζα αλαθάκςεη πνηέ σο εηαηξεία δηαρείξηζεο έξγσλ.  

Δίλαη ζαθέο θαη μεθάζαξν πιένλ όηη  ην νξηζηηθό θιείζηκν ηεο "Δγλαηία Οδόο Α.Δ" απνηειεί           

θπβεξλεηηθή πξνηεξαηόηεηα. 

ύκθσλα κε ηνπο ζπλαδέιθνπο καο, ν ζπλνιηθόο ηξαγέιαθνο ησλ ζρεδηαζκώλ ηεο παξαρώξεζεο ηεο 

Δγλαηίαο Οδνύ, ελδέρεηαη λα έρεη σο απνηέιεζκα ην ηίκεκα (ην αξρηθό όθεινο ηνπ Γεκνζίνπ) λα είλαη 

κηθξόηεξν από ην θόζηνο ησλ έξγσλ πνπ ζα ρξεκαηνδνηήζεη ην ίδην ην Γεκόζην, όπσο πεξίπνπ έρεη 

ζπκβεί θαη ζηηο ινηπέο παξαρσξήζεηο. 

Η "Δγλαηία Οδόο Α.Δ" κε ηνπο εξγαδόκελνύο ηεο νη νπνίνη είλαη θνξπθαίνη ηερληθνί θαη επηζηήκνλεο, 

κε πνιύ κεγάιε εμεηδίθεπζε θαη εκπεηξία ζηα νδηθά, ζπγθνηλσληαθά, αιιά θαη άιια ηερληθά έξγα,  

απνηειεί θεθάιαην γηα ηελ Β. Διιάδα, ηνλ Σερληθό Κιάδν θαη ηελ Παηξίδα καο. 

Δίλαη αδηαλόεην, έλα ηέηνην αλαπηπμηαθό εξγαιείν, λα θαηαζηξαθεί.  

Η ΟΔΣΔΔ θαιεί ην ζύλνιν ησλ θνξέσλ ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ηελ    

ύζηαηε απηή ζηηγκή ζε ζπληνληζκό θαη αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ γηα λα θξαηήζνπκε ηελ "Δγλαηία  

Οδόο Α.Δ." δσληαλή.  

  Γηα ηελ Ο..Δ.Σ.Δ.Δ. 

Ο Πξόεδξνο  Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο 
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