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Αλαλούµ µε τα εργοτάξια και τους διαγωνισµούς έργων εν µέσω κορονοϊού 

Χωρίς ξεκάθαρη εικόνα για το αν µπορούν και κατά πόσο επιτρέπεται να λειτουργούν 
παραµένουν οι κατασκευαστικές εταιρείες και οι µηχανικοί, ενώ σύγχυση επικρατεί ειδικά για 
τα δηµόσια έργα και τους διαγωνισµούς που "τρέχουν”. Μέχρι στιγµής δεν έχει υιοθετηθεί µια 
ενιαία στάση και σε ότι αφορά τουλάχιστον τα δηµόσια έργα οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν 
από τον κάθε φορέα υλοποίησης ή κύριο του έργου ξεχωριστά.  

Ενδεικτική της κατάστασης είναι η σύγχυση που επικράτησε την προηγούµενη εβδοµάδα 
όπου δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης απόφαση του υπουργού Υποδοµών και 
Μεταφορών Κώστα Καραµανλή η οποία "παγώνει” µέχρι τέλος Απριλίου όλους τους 
διαγωνισµούς για νέα δηµόσια έργα και αναστέλλει για το ίδιο διάστηµα τις προθεσµίες και τα 
χρονοδιαγράµµατα των διαγωνισµών και των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, 
συµπεριλαµβανοµένων και των Συµβάσεων Παραχώρησης.  

Η αρχική αίσθηση ήταν ότι παγώνουν οι διαγωνισµοί και αναστέλλονται οι σχετικές 
προθεσµίες για το σύνολο των δηµοσίων έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ωστόσο, όπως 
διευκρινίστηκε από νοµικούς οι ρυθµίσεις της σχετικής απόφασης ισχύουν µόνο στους 
διαγωνισµούς και τις συµβάσεις έργων των οποίων αναθέτουσα αρχή ή κύριος του έργου 
είναι το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, ενώ για τα έργα που υλοποιούν άλλοι φορείς -
όπως για παράδειγµα ΟΤΑ, ∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ κλπ- τυχόν αναβολή διαγωνισµών αλλά και 
αναστολή εργασιών πρέπει να γίνει µε δικές τους ξεχωριστές αποφάσεις.  

Ανοιχτά εργοτάξια αλλά µε προβλήµατα  

Μέχρι τώρα πρόθεση της κυβέρνησης είναι τα εργοτάξια να παραµείνουν ανοιχτά. Αυτό 
φάνηκε και από τις δηλώσεις του υπουργού Υποδοµών την Παρασκευή. "Τα εργοτάξια ακόµη 
λειτουργούν, διότι δεν µπορούν να παγώσουν όλες οι οικονοµικές δραστηριότητες στη 
χώρα", σηµείωσε ο κ. Καραµανλής στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ.  

Τη δυνατότητα αυτή δίνει και η Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΠΝΠ) µε τα µέτρα για την 
αντιµετώπιση της πανδηµίας του κορονοϊού, βάσει της οποίας οι τεχνικές εταιρείες µπορούν 
να διατηρήσουν ανοιχτά τα εργοτάξια τους, αρκεί να λάβουν πρόσθετα µέτρα υγιεινής και 
ασφάλειας των εργαζοµένων.  

Όµως όπως σηµειώνουν οι ενώσεις κατασκευαστών και εργοληπτών, στην πράξη η συνέχιση 
των έργων είναι πολύ δύσκολή και τα εργοτάξια στην καλύτερη περίπτωση υπολειτουργούν. 
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) µε επιστολή που έστειλε την 
Παρασκευή στον υπουργό Υποδοµών αναφέρει πολλά προβλήµατα στη λειτουργιά των 
εργοταξίων. Μεταξύ αυτών: Οι δυσκολίες έως πλήρη αδυναµία προµήθειας πρώτων υλών και 
επιπλέον ειδών υγιεινής και ασφάλειας αλλά και οι ειδικές δυσκολίες τήρησης αποστάσεων 
ασφαλείας ή τήρησης του µέγιστου αριθµού εργαζοµένων ανά χώρο.  

Για αυτό τον λόγο ο ΣΑΤΕ ζητά την ένταξη των ΚΑ∆ των εργοληπτικών – κατασκευαστικών 
επιχειρήσεων στον πίνακα των πληττοµένων επιχειρήσεων από την κρίση του κορονοϊού.  

Αντίστοιχη θέση εκφράζει και το Εθνικό Συµβούλιο Βιοµηχανίας Υποδοµών και Κατασκευών 
(ΕΣΒΥΚ). "H λειτουργία των εργοταξίων καθώς και η διοίκηση και επίβλεψη των έργων είναι 
προβληµατική… στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται να αναγνωριστεί η de fato υπολειτουργία ή/και 
µερική/ολική αναστολή της λειτουργίας των εργοταξίων”, αναφέρει το ΕΣΒΥΚ σε επιστολή 
του προς τον υπουργό.  

Απαντήσεις ζητά και το ΤΕΕ  
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Να αποφασίσει αν πρέπει και είναι ασφαλές να εργάζεται ο τεχνικός κόσµος της χώρας καλεί 
την κυβέρνηση το ΤΕΕ αναφέροντας ότι "σήµερα, που τα εργοτάξια σε έργα και οικοδοµές, 
αλλά και τα γραφεία µελετών και µηχανικών, οι βιοµηχανίες και τα εργαστήρια, εργάζονται 
κανονικά, όσο είναι εφικτό και µε πρωτοφανή µέτρα ασφαλείας, βλέπουµε τα όργανα 
επιτήρησης των µέτρων να επιβάλλουν πρόστιµα σε αυταπασχολούµενους και µισθωτούς – 
κατά παράβαση των ανακοινωθέντων".  

Σύµφωνα µε το ΤΕΕ, υπάρχουν επαναλαµβανόµενα κρούσµατα επιβολής προστίµων, τόσο 
στην Αττική όσο και στην Περιφέρεια, όπου σε επιβλέποντες έργων µηχανικούς, στο δρόµο 
προς εργοτάξια ή οικοδοµές, τα οποία επιβλέπουν (και δεν µπορούν να λειτουργήσουν χωρίς 
τη δική τους ευθύνη και για λόγους ασφαλείας), επιβάλλονται πρόστιµα κατά την κίνησή 
τους, ενώ διαθέτουν τόσο τη φόρµα µετακίνησης εργαζόµενου, όπως προβλέπεται 
(σφραγισµένη κλπ) όσο ακόµη και αποδεικτικά των έργων στα οποία κατευθύνονται. Επίσης 
σηµειώνεται ότι συνεργεία έργων και οικοδοµών, µε ποικίλες ειδικότητες µηχανικών και 
άλλων επαγγελµατιών, δυσκολεύονται στις µετακινήσεις τους από Περιφέρεια σε Περιφέρεια 
και ειδικά στη µετακίνηση από και προς τη νησιωτική χώρα.  
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