
 

 
 

 

 

ΕΖΣΑΜΔ ΝΑ ΜΖΝ ΝΟΖΟΤΜΔ ΑΛΛΑ ΝΑ ΔΡΓΑΣΟΤΜΔ 
 

 

Μεηά από νριήζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ λνκνύ Αηησιναθαξλαλίαο εμεγνύκαζηε γηα λα κελ 

παξεμεγνύκαζηε. 

 

Σηε δεδνκέλε ρξνληθή ζπγθπξία ην Υπνπξγείν Ελέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ζπκβάιιεη ζηελ 

defactoκεηαηξνπή ησλ ζπλαδέιθσλ κεραληθώλ ζε πγεηνλνκηθή βόκβα. 

 

Ελώ ε ρώξα βξίζθεηαη ζηε δίλε ηεο πξσηνθαλνύο θαη παγθνζκίνπ παλδεκίαο, ην Υπνπξγείν, κε 

πξνηηζέκελν λα κεηαζέζεη ρξνληθά ην πξόγξακκα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ, απνθαζίδεη λα 

κεηαηξέςεη ηνπο κεραληθνύο ζε θηλνύκελνπο κεηαδόηεο ηεο λόζνπ. Γηα λα κπνξέζνπλ νη 

ζπλάδειθνη λα πινπνηήζνπλ ηηο αηηήζεηο έληαμεο ζην πξόγξακκα, θαινύληαη ελ κέζσ επηθίλδπλσλ 

πγεηνλνκηθώλ ζπλζεθώλ λα πξαγκαηνπνηνύλ επηζθέςεηο - απηνςίεο  ζηηο θαηνηθίεο ησλ πνιηηώλ, λα 

δερζνύλ επηζθέςεηο ησλ πνιηηώλ ζηα γξαθεία ηνπο, λα κεηαβνύλ ζηηο ππεξεζίεο δόκεζεο γηα ιήςε 

θαθέισλ αδεηώλ θ.ν.θ. Αλ όιε απηή δξαζηεξηόηεηα δελ εκπεξηέρεη θίλδπλν κεηάδνζεο ππό ηελ 

έλλνηα ηνπ ζπλσζηηζκνύ, ζίγνπξα ζπλεπάγεηαη αύμεζε ησλ θνηλσληθώλ επαθώλ θαη εθζέηεη ζηε 

λόζν ηνλ θάζε απηαπαζρνινύκελν κεραληθό πνπ ζα παξέρεη ηηο αλσηέξσ ππεξεζίεο. 

 

Υπελζπκίδνπκε πσο νηθνγέλεηα έρνπλ θαη νη απηναπαζρνινύκελνη θαη όρη κόλν νη ηδησηηθνί θαη 

δεκόζηνη ππάιιεινη. Έρνπκε θαη εκείο παηδηά πνπ είηε ηειεθπαηδεύνληαη είηε παξακέλνπλ ζην ζπίηη 

ιόγν θαξαληίλαο. Δελ είλαη δπλαηόλ ζε έλα θξάηνο πνπ ζε άξζξν ηνπ Σπληάγκαηόο ηνπ 

επαγγειίδεηαη ηελ ηζνλνκία θαη ηζνπνιηηεία, νη ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο λα θαινύληαη λα 

δηαθηλδπλεύζνπλ ηελ πγεία θαη ηε δηθήο ηνπο θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο. 

 

Μηιώληαο γεληθόηεξα γηα ην πξόγξακκα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ ζεσξνύκε πσο ζε κηα 

πξνεγκέλε θνηλσλία θαη ζε έλα αλαπηπγκέλν θξάηνο δελ ρσξά ν όξνο “θαηά πξνηεξαηόηεηα”. Θα 

επηθαιεζηνύκε θαη πάιη ηελ ηζόηεηα θαη ηελ ηζνλνκία γηα λα θαηαδείμνπκε όηη ην πξόγξακκα δελ 

δίλεη ίζεο επθαηξίεο ζε όιε ηελ επηθξάηεηα. Μπνξνύκε λα αλαθέξνπκε πσο εθηόο από ηελ 

πιεζπζκηαθή δηαζηξσκάησζε ηεο ρώξαο, ην ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηηο δηαδηθηπαθέο ζπλδέζεηο. 

 

Όια ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα έρνπλ θξηηήξηα θαη πξνηεξαηόηεηεο. Η επηζηήκε θαη ε ηερληθή 

ζέηνπλ κόλεο ηνπο ηα θξηηήξηα ελώ ε νηθνλνκία ζέηεη κε ηε ζεηξά ηεο ηηο πξνηεξαηόηεηεο. 

Θεσξνύκε ινηπόλ πσο ην Υνπξγείν πξέπεη πξώηα λα ζέζεη ηηο πξνηεξαηόηεηεο εμνηθνλόκεζεο θαη 

λα ηηο θαηεγνξηνπνηήζεη. Ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηε παιαηόηεηα ησλ θηηξίσλ θαη ηελ θαηεγνξία 

ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο. Σηε ζπλέρεηα λα αθνινπζήζνπλ ηα θξηηήξηα ππαγσγήο πνπ θαη εδώ 

ελδεηθηηθά ζα αλαθέξνπκε ηελ νηθνλνκηθή θιάζε θάζε λνηθνθπξηνύ, ηελ εμνηθνλόκεζε πνπ 



παξέρεηαη από ηηο εξγαζίεο θαη θπζηθά ηνλ ρξόλν απόζβεζεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επέλδπζε πνπ 

γίλεηαη. 

 

Τελ αλσηέξσ θξαπγή αγσλίαο εθθξάδνπκε σο ζπκπνιηηεπόκελνη θαη όρη σο αληηπνιηηεπόκελνη. 

Θεσξνύκε πσο ε παξάηαζε ηεο έλαξμεο ησλ αηηήζεσλ όισλ ησλ πεξηθεξεηώλ γηα ηνπιάρηζηνλ έλα 

κήλα δελ ζα εκπνδίζεη ηνπο ζηόρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο. επίζεο, ε θαζηέξσζε θξηηεξίσλ θαη 

πξνηεξαηνηήησλ είλαη ε νξζή, επσθειήο, ίζε θαη ρσξίο δηαθξίζεηο κεηαρείξηζε ησλ αηηήζεσλ. Τν 

ζύζηεκα κπνξεί λα αλνίμεη ώζηε λα θαηαρσξεζνύλ θαλνληθά ηα ζηνηρεηά ησλ αηηνύλησλ θαη ζηελ 

ζπλέρεηα θαη κεηά ηελ άξζε ηεο θαξαληίλαο λα δνζεί ρξόλνο ζηνπο ζπλαδέιθνπο ώζηε λα 

θαηαρσξεζνύλ θαη ππνβιεζνύλ όιεο νη αηηήζεηο. Σηε ζπλέρεηα, ην ηακείν κπνξεί κε βάζε ηα 

θξηηήξηα θαη ηηο πξνηεξαηόηεηεο , πνπ ζα έρεη ζέζεη ην Υπνπξγείν λα εγθξίλεη ή λα κελ εγθξίλεη ηηο 

αηηήζεηο.   

 

Απεπζπλόκαζηε θαη παξαθαινύκε ώζηε λα κελ κπνπλ ζε θίλδπλν νη ζπλάδειθνη θαη νη πειάηεο 

ηνπο. Οη πεξηνρέο κε πνιιά θξνύζκαηα πήξαλ παξάηαζε. Εκείο ζα πξέπεη, ινηπόλ, απαξαηηήησο λα 

λνζήζνπκε γηα λα πάξνπκε παξάηαζε; 
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