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Αξιότιµοι κ.κ., 

 

Κατά την χθεσινή (8-4-2020)  ενηµέρωση του Υφυπουργού, επισηµάνθηκε ότι:  
 

«. . . όσοι εργαζόµενοι στα αστικά κέντρα, παραδείγµατος χάριν στην Αθήνα ή στη 

Θεσσαλονίκη, έχουν µόνιµη κατοικία εκτός, δηλαδή σε άλλους νοµούς, θα πρέπει να 

γνωρίζουν ότι κάνοντας χρήση της αδείας τους και µετακινούµενοι προς τη µόνιµη κατοικία 

τους, δηλαδή στα χωριά τους, για τις ηµέρες του Πάσχα δεν θα έχουν τη δυνατότητα 

επιστροφής στην εργασία τους µιας και η βεβαίωση εργοδότη, αφορά αποκλειστικά και 

µόνο την κίνηση εντός νοµού εργασίας και µόνο για τις ώρες εργασίας. Άρα να γνωρίζουν 

όσοι επιλέξουν να φύγουν, ότι µε δική τους ευθύνη θα παραµένουν αποκλεισµένοι στα 

χωριά τους. Τους παρακαλώ να το σκεφτούν ξανά και να παραµείνουν µαζί µας. Να µη 

ρισκάρουν τόσο τη µεταφορά του ιού, όσο και τον αποκλεισµό τους από την εργασία».  

 

Με δεδοµένο ότι οι Εταιρείες - Μέλη του Συνδέσµου µας διατηρούν εργοτάξια σε 

όλη την Επικράτεια της Χώρας, εντός των οποίων απασχολούνται εργαζόµενοι από 

πολλά και διαφορετικά µέρη της Ελλάδας, είναι αναµενόµενο ότι εφαρµογή των 

ανωτέρω περιοριστικών µέτρων στους εργαζόµενους στα εργοτάξια, που θα 

επισκεφθούν τις ηµέρες του Πάσχα τον τόπο µόνιµης κατοικίας και η, σύµφωνα µε την 

ενηµέρωση που έγινε, στέρηση επανόδου τους σε αυτά, θα σηµάνει και το οριστικό 

κλείσιµο των εργοταξίων σε όλη την Ελλάδα!  

Επισηµαίνουµε ότι ο Σύνδεσµός µας είναι σε, σχεδόν, καθηµερινή επικοινωνία και 

συνεργασία µε το Υπουργείο Υποδοµών προκειµένου τα εργοτάξια να παραµείνουν 
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ανοικτά, όπου αυτό είναι εφικτό και µε µεγάλο κόστος και κόπο από τις εταιρείες µέλη 

µας, αφού έχει τεθεί η στόχευση της ετοιµότητας του κατασκευαστικού κλάδου για 

την υλοποίηση εκτεταµένων προγραµµάτων στήριξης της ελληνικής οικονοµίας 

κατά την διάρκεια και αµέσως µετά την λήξη της πανδηµίας.  

 

Η ανωτέρω παράµετρος του αποκλεισµού επανόδου στους χώρους εργασίας των 

εργαζοµένων και η παραµονή τους στον χώρο µόνιµης κατοικίας τους θα θέσει τέλος σε 

αυτήν την στόχευση µε πολλαπλάσιες αρνητικές επιπτώσεις στην ελληνική 

οικονοµία.  

 

Κατά συνέπεια σας παρακαλούµε θερµά σε άµεση συνεργασία µαζί µας και µε το 

Υπουργείο Υποδοµών να προβλεφθεί ότι στις εξαιρέσεις µετακίνησης που ήδη 

υπάρχουν για τα στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας, καθώς 

και το νοσηλευτικό προσωπικό, το προσωπικό της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής 

Προστασίας και το τεχνικό προσωπικό κρίσιµων υποδοµών του Κράτους να προστεθούν 

και οι εργαζόµενοι στα εργοτάξια τεχνικών έργων της Χώρας, µε την προσκόµιση 

σχετικής βεβαίωσης που να εξασφαλίζει τουλάχιστον µια µετάβαση στον τόπο µόνιµης 

κατοικίας, µε επιστροφή στο εργοτάξιο.  

 

Στην διάθεσή σας.  

 
Με τιµή, 
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