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ΑΘΗΝΑ, 23 Μαρτίου 2020

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ
Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών
κ. Κώστα Καραµανλή
ΚΟΙΝ.:

Γενικό Γραµµατέα Υποδοµών
κ. Γιώργο Καραγιάννη

ΘΕΜΑ: Λειτουργία εργοταξίων δηµοσίων τεχνικών έργων εν µέσω πανδηµίας
κορονοϊού.
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,

Με την πιο πρόσφατη ανακοίνωση της Κυβέρνησης, από σήµερα 23/3 και ώρα 06:00 το
πρωί έως τις 06/4 και ώρα 06:00 το πρωί, έχουν επιβληθεί µέτρα περιορισµού της
κυκλοφορίας.
∆εδοµένου ότι η Κυβέρνηση µε τις αλλεπάλληλες Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου δεν
έχει

περιλάβει,

ακόµη,

τα

εργοτάξια

κατασκευής

δηµοσίων

τεχνικών

έργων

στις

δραστηριότητες που αναστέλλονται, λογικά υπάρχουν δύο επιλογές:

Α) Στην περίπτωση που τα εργοτάξια θέλετε να συνεχίσουν την λειτουργία τους θα πρέπει:
i) να διευκολυνθεί η προσέλευση εργαζοµένων, εργατών και τεχνικών στα εργοτάξια, µε
επαγγελµατικά λεωφορεία ή και επιβατικά ΙΧ, εντάσσοντας τους υπόψη απασχολούµενους
στις εξαιρέσεις των περιορισµών µετακίνησης
ii) να εξασφαλισθεί η επάρκεια επίβλεψης από µεριάς του ∆ηµοσίου (υπογραφές
χαρακτηρισµών,

υπογραφές

ΠΠΑΕ,

υπογραφές

πιστοποιήσεων

και

υπογραφές

επιµετρήσεων) και γενικότερα η αντιµετώπιση σχετικών πρακτικών προβληµάτων που
έχουν ήδη ανακύψει, καθώς και
iii) να υιοθετήσετε το σύνολο των µέτρων που σας έχουµε προτείνει µε την από 20-3-2020
επιστολή του ΣΑΤΕ και την από 19-03-2020 επιστολή του ΕΣΒΥΚ, µε κυριότερο από όλα
την ένταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων στις πληττόµενες επιχειρήσεις.

Β) Εάν τα παραπάνω δεν µπορούν να ενταχθούν στις γενικές αρχές και τον σχεδιασµό της
αντιµετώπισης της υγειονοµικής κρίσης λόγω της πανδηµίας του COVID-19 θα πρέπει να
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εκδώσετε Απόφαση Γενικής ∆ιακοπής Εργασιών σε όλα τα εργοτάξια δηµόσιων τεχνικών
έργων της Χώρας, µε αυστηρά συγκεκριµένες εξαιρέσεις που θα καθορίζονται από
αιτιολογηµένη γνώµη της εκάστοτε Αναθέτουσας Αρχής, και η οποία θα πρέπει τάχιστα να
εξετάζεται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναληφθούν ΑΜΕΣΑ πρωτοβουλίες του Υπουργείου σας
διότι µε την κατάσταση να έχει διαµορφωθεί όπως σήµερα, είναι πρακτικώς αδύνατη η
συνέχιση της λειτουργίας των εργοταξίων µε σύννοµο τρόπο, ενώ είναι εκ των ων ουκ
άνευ η ένταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων στις πληττόµενες από την
πανδηµία επιχειρήσεις.
Παραµένουµε στην διάθεσή σας.

Με τιµή,
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