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ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΣ:
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη
Υπουργό Υγείας
κ. Βασίλειο Κικίλια
Υπουργό Εσωτερικών
κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο

Αδυναµία Μετακινήσεων Εργατοτεχνικού Προσωπικού σε εργοτάξια και
οικοδοµές.
Κίνδυνος πλήρους διακοπής λειτουργίας των Εργοταξίων.

Αξιότιµοι κ.κ. Υπουργοί,
Με κοινές Υπουργικές Αποφάσεις σας έχετε ρυθµίσει το θέµα των µετακινήσεων την
περίοδο των µέτρων περιορισµού λόγω της κρίσης του COVID-19.
Με την παρούσα επιστολή µας θέλουµε να σας επισηµάνουµε το θέµα των συνεχιζόµενων
δυσκολιών µετακίνησης του εργατοτεχνικού προσωπικού των εργοταξίων Ιδιωτικών και
∆ηµοσίων Έργων.
Για τα µεν ∆ηµόσια Έργα υπάρχει δυνατότητα µετακίνησης µεταξύ γειτονικών περιφερειών
όχι όµως από και προς όλη τη Χώρα.
Συγκεκριµένα εταιρείες εξειδικευµένες (π.χ.
σιδηροδροµικά έργα, επισκευές κτηρίων, ειδικές κατασκευές) µε έδρα την Αθήνα, τη
Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα κλπ. δεν µπορούν να µεταβούν στα εργοτάξια για τα οποία έχουν
ήδη συµβατικές υποχρεώσεις.
Για τα Ιδιωτικά Έργα δεν προβλέπεται τίποτε και οι κατά τόπους Αρχές Λιµεναρχεία,
Αστυνοµία κλπ. δεν επιτρέπουν π.χ. τη µετάβαση από την Ηγουµενίτσα στην Κέρκυρα
ιδιωτικών συνεργείων καθόσον θεωρούν ότι η έννοια των «κρίσιµων υποδοµών» δεν
αφορά µεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήµατα για παράδειγµα ή εµπορικά συγκροτήµατα.
Σε µια εποχή που ελπίζουµε στην έστω και µερική ανάκαµψη του Τουρισµού οι Τουριστικές
Υποδοµές της Χώρας δεν θα είναι έτοιµες ούτε τον Αύγουστο εάν δεν λυθεί το θέµα των
µετακινήσεων.
Παρακαλούµε να επιτρέψετε άµεσα τις µετακινήσεις εργατοτεχνικού προσωπικού,
µηχανικών κλπ. προκειµένου να µην παραµένουν κλειστά τα εργοτάξια µε ό,τι αυτό
συνεπάγεται στο θέµα της ανεργίας και της καθυστέρησης της ανάπτυξης.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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