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Αζήλα, 21/05/2020 

  

Θέμα: Σηηρίζοσμε ηον αγώνα ηφν ζσναδέλθφν μας ζηην "Εγναηία Οδός Α.Ε."  

απένανηι ζηην επατθή για κοινφνία και οικονομία,  

παρατώρηζη ηης Εγναηίας ζε επιτειρημαηικά ζσμθέρονηα  

 

Η ΟΕΣΕΕ εθθξάδεη ηελ ακέξηζηε ζηήξημή ηεο, ζην ύιινγν Εξγαδνκέλσλ ηεο "Εγλαηία Οδόο 

Α.Ε." ζηνλ αγώλα πνπ θάλνπλ εδώ θαη ρξόληα γηα ηελ αθύξσζε ηεο παξαρώξεζεο ηεο Εηαηξείαο 

ζηα επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα.  

Παξαζέηνπκε ηελ αλαθνίλσζε ηνπ πιιόγνπ. 

" Όινη δνύκε πξσηόγλσξεο θαηαζηάζεηο, εμαηηίαο ησλ γεγνλόησλ αλσηέξαο βίαο από ηελ εμέιημε 

ηεο παλδεκίαο ηνπ Covid-19. Εθηόο ησλ πγεηνλνκηθώλ επηπηώζεσλ νη πνιίηεο θαη νη ηδησηηθέο     

επηρεηξήζεηο βηώλνπλ ηελ παλδεκία κε δηαθνπή δξαζηεξηνηήησλ, απώιεηα ζέζεσλ εξγαζίαο, κεξηθή 

απαζρόιεζε, κεηώζεηο εζόδσλ – κηζζώλ θαη αλαζθάιεηα. 

Μνλαδηθή εμαίξεζε απνηεινύλ νη εηαηξείεο πνπ έρνπλ ζπκβιεζεί κε ην Κξάηνο κε «ζπκβάζεηο   

παξαρώξεζεο», όπνπ αξθεί θαη κόλν ε "γλσζηνπνίεζε γεγνλόηνο αλσηέξαο βίαο" γηα λα θαιύςνπλ 

ηηο απώιεηεο εζόδσλ εμαηηίαο ηεο κεησκέλεο δήηεζεο. Οη θαη’ επθεκηζκό «ζπκβάζεηο                 

παξαρώξεζεο» (εθόζνλ ε ρξεκαηνδόηεζή ηνπο γίλεηαη ζρεδόλ απνθιεηζηηθά από ην Κξάηνο θαη 

ηνπο πνιίηεο) είλαη ζσξαθηζκέλεο έλαληη όισλ ησλ ζπλζεθώλ αλσηέξαο βίαο. Μνλαδηθό           

πξναπαηηνύκελν από πιεπξάο ηνπο λα εθδειώζνπλ κία «απαίηεζε απνδεκίσζεο» πξνο ην Κξάηνο 

ή, αλαιόγσο ησλ ζπκθεξόλησλ, κηα αλαζεώξεζε ηεο ζύκβαζεο (όπσο έρεη ήδε ζπκβεί πνιιέο   

θνξέο ζηνπο παξαρσξεκέλνπο απηνθηλεηόδξνκνπο).  Όια απηά όηαλ ηελ ίδηα ζηηγκή δειώλνπλ όηη 

«ην 2020 είλαη κία απαηηεηηθή ρξνληά ιόγσ παλδεκίαο, αιιά θα είναι καλύηερη από άπουη    

κερδοθορίας ζε ζτέζη με ηο 2019»! Καη πσο λα κελ ππάξρεη θεξδνθνξία όηαλ αθαηξνύληαη     

νιόθιεξα ηερληθά αληηθείκελα ησλ παξαρσξήζεσλ ηα νπνία αλαηίζεληαη ζηηο ίδηεο εηαηξίεο γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπο σο δεκόζηα έξγα πιένλ, δίρσο δηαγσληζκό θαη  ρσξίο θακία επηβάξπλζε ηεο      

παξαρώξεζεο.  
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Ποιο είναι ηελικά ηο κοινφνικό (συηλό κόζηος διοδίφν για ηοσς πολίηες, μη απαλλαγή        

εσπαθών ομάδφν κ.α.) και ηο οικονομικό όθελος από ηις παρατφρήζεις ηφν                          

ασηοκινηηοδρόμφν ζηην Ελλάδα; 

Θα ζσνετίζοσμε να παρέτοσμε καθημερινή ρεσζηόηηηα, από ηο σζηέρημα ηφν πολιηών-

τρηζηών ζηοσς ιδιώηες και ηασηότρονα θα ηοσς τρημαηοδοηούμε όηαν ηα πλάνα ηοσς δεν είναι 

ηόζο κερδοθόρα όζο σπολόγιζαν; 

ηνλ αληίπνδα απηώλ ε «Εγλαηία Οδόο Α.Ε.», ν κόλνο δεκόζηνο θνξέαο πνπ δηαρεηξίδεηαη            

απηνθηλεηόδξνκν (ηελ Εγλαηία Οδό θαη ηνπο Κάζεηνπο Άμνλεο), ν νπνίνο: 

 παξόηη ζηεξνύληαλ κέρξη πξόζθαηα ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ εζόδσλ δηνδίσλ ιόγσ ηεο  

       ζθαλδαιώδνπο δέζκεπζήο ηνπο από ηελ πηζηώηξηα ηξάπεδα, 

 παξόηη ε ρηιηνκεηξνρξέσζε ησλ δηνδίσλ ζην δίθηπό ηεο είλαη ιηγόηεξν από ην κηζό ζε  

      ζρέζε κε ηνπο παξαρσξεκέλνπο απηνθηλεηόδξνκνπο 

 παξόηη εθαξκόδεηαη απαιιαγή δηνδίσλ ησλ εππαζώλ νκάδσλ θαζώο θαη κόληκσλ θαηνίθσλ     

       πξνο ηηο δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο ηνπο θαη 

 παξ’ όιε ηελ ηεξάζηηα κείσζε εζόδσλ θαηά ην δηάζηεκα ησλ πεξηνξηζκώλ ηεο                          

       θπθινθνξίαο ιόγσ ηεο παλδεκίαο, 

όρη κόλν δελ απαηηεί απνδεκηώζεηο, αιιά πξνβαίλεη θαη ζε δφρεές προς ηο δημόζιο ζύζηημα   

σγείας, όπνπ ππήξρε θνηλσληθή αλάγθε απηή ηελ ρξνληθή πεξίνδν. 

Ελ κέζσ θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο όπσο απηή πνπ δηαλύνπκε θαζηζηνύλ ζαθέο όζν πνηέ  

άιινηε όηη ε νπζηαζηηθή ζηήξημε ηης δημόζιας σγείας για όλοσς, αιιά θαη η δημόζια διατείριζη 

ηφν σποδομών, απνηεινύλ βαζηθνύο ππιώλεο ζσξάθηζεο ησλ θνηλσληθώλ αλαγθώλ θαη πεξαηηέξσ 

κνριόο αλάπηπμεο ηνπ βηνηηθνύ επηπέδνπ όισλ ησλ πνιηηώλ. 

Επεηδή, δπζηπρώο, θαη ε παξνύζα Κπβέξλεζε θαίλεηαη όηη έρεη ζην πξόγξακκα ηελ Παξαρώξεζε 

θαη ηεο Εγλαηίαο Οδνύ, εύινγα αλαξσηηέηαη θάπνηνο, ποια άραγε είναι η «Ανφηέρα Βία» ποσ  

επιηάζζει ασηούς ηοσς ζτεδιαζμούς." 



H t t p : / / w w w . o s e t e e . g r     E - M a i l :  i n f o @ o s e t e e . g r   

Τ η λ :  2 1 0 . 8 8 . 3 8 . 2 0 3  
 

Η Οκνζπνλδία ηάζζεηαη ζην πιεπξό ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ύζηεξα από πνιπεηείο θπβεξλεηηθέο 

παιηλσδίεο επέιεμαλ από αγάπε ζην αληηθείκελν θαη ζηελ δνπιεηά ηνπο λα παξακείλνπλ ζηελ     

Εγλαηία.  

Απαηηνύκε ηελ άκεζε αθύξσζε ηεο παξαρώξεζεο δεκόζησλ ππνδνκώλ θαη ηελ επηζηξνθή ππό   

δεκόζην έιεγρν όισλ ησλ παξαπάλσ θνηλσληθώλ αγαζώλ γηα λα δνζεί νπζηαζηηθή πξννπηηθή ζηελ 

θνηλσλία γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πξαγκαηηθώλ ηεο αλαγθώλ. 

 

     Γηα ηελ Ο..Ε.Σ.Ε.Ε. 
   

Ο Πξόεδξνο  Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο 
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