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Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΘΑ ΣΗΝ "ΕΓΝΑΣΘΑ ΟΔΟ ΑΕ"
ΣΗΝ ΠΕΜΠΣΗ 1 ΑΠΡΘΛΘΟΤ
ΓΘΑ ΣΗΝ ΜΑΣΑΘΩΗ ΣΗ ΕΚΠΟΘΗΗ ΣΟΤ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΟΔΡΟΜΟΤ
Σν Δ. ηεο Οκνζπνλδίαο ζηεξίδεη ηελ απόθαζε ηνπ πιιόγνπ Εξγαδνκέλσλ ηεο "Εγλαηία Οδόο
Α.Ε." γηα Απεξγία ή νπνία ιήθζεθε κε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ζηε δηαδηθηπαθή γεληθή
ζπλέιεπζε ηνπ ΕΣΕΟ ζηηο 16 Μαξηίνπ 2021 θαη σο δεπηεξνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε,
ππεξαζπηδόκελε ην σκαηείν καο θαη ηνπο πλαδέιθνπο καο, προκηρύζζουμε 24ωρη Απεργία
ηην Πέμπηη 1 Απριλίου 2021 γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ζηελ "Εγλαηία Οδόο Α.Ε." ελόςεη ηεο
θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο γηα ηελ ππνβνιή δεζκεπηηθώλ πξνζθνξώλ ζην δηαγσληζκό ηνπ
ΣΑΙΠΕΔ γηα ηελ παξαρώξεζε ηεο Εγλαηίαο Οδνύ θαη ησλ θάζεησλ αμόλσλ.
Ελόο δηαγσληζκνύ, πνπ δηεμάγεηαη κηα δεθαεηία ηώξα, κε αδηαθαλείο θαη πξσηόγλσξεο
δηαδηθαζίεο, όπσο επαλππνβνιή πξνζθνξώλ κεηά ηελ πξώηε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηνπ
δηαγσληζκνύ, ρσξίο ηε δηθαζηηθή απόθαζε γηα ηελ εμέιημε απηή.
H Οκνζπνλδία πιιόγσλ Εξγαδνκέλσλ Σερληθώλ Επηρεηξήζεσλ Ειιάδνο ζπκπαξαηάζζεηαη κε
ηνλ ύιινγό Εξγαδνκέλσλ ηεο Εγλαηίαο Οδνύ ΑΕ πνπ ήηαλ θαη ζπλερίδεη λα είλαη πιήξσο
αληίζεηνο κε ηε ζρεδηαδόκελε Παξαρώξεζε, απνδεηθλύνληαο δηαξθώο κε αδηάζεηζηα
νηθνλνκνηερληθά ζηνηρεία θαη ηεθκεξησκέλεο κειέηεο ηελ πάγηα ζέζε καο, όηη κόλν ε δεκόζηα
δηαρείξηζε ηεο νδνύ πξναζπίδεηαη ην πξαγκαηηθό Δεκόζην πκθέξνλ. Σν Δεθέκβξην 2020
δεκνζηεύηεθε ε επηθαηξνπνηεκέλε κειέηε ηνπ πιιόγνπ, ππό ηελ επηκέιεηα έγθξηησλ
νηθνλνκνιόγσλ, κε ηελ νπνία γηα αθόκε κία θνξά, απνδεηθλύεηαη ην αλππόζηαην θαη
αηεθκεξίσην ηεο παξαρώξεζεο.
Τπεξαζπηδόκαζηε κε ηελ απεξγία καο ην δηθαίσκα ησλ πνιηηώλ λα δηέξρνληαη από ηνλ
κεγαιύηεξν απηνθηλεηόδξνκν ηεο ρώξαο κε αζθάιεηα θαη νηθνλνκία, ρσξίο ηα αδηθαηνιόγεηα
πςειά δηόδηα πνπ ζα επηθέξεη ε ζρεδηαδόκελε Παξαρώξεζε.
Ζηηούμε ηη μαηαίωζη ηου διαγωνιζμού, πνπ δηεμάγεηαη θάησ από εηδηθέο ζπλζήθεο
(παλδεκία θαη κεησκέλνη θπθινθνξηαθνί θόξηνη), νη νπνίεο ζα νδεγήζνπλ ζε ρακειέο
νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ δελ ζπλάδνπλ κε ηε αμία ηνπ έξγνπ.
ΟΛΟΘ και ΟΛΕ ζηην 24ωρη απεργία ηου υλλόγου ηην Πέμπηη 01.04.2021
ΔΗΜΟΘΟ ΤΜΦΕΡΟΝ = ΔΗΜΟΘΑ ΕΓΝΑΣΘΑ ΟΔΟ
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