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Γ Δ Λ Σ Ι Ο   Σ Τ Π Ο Τ 

ΣΟ «ΒΑΘΤ ΚΟΚΚΙΝΟ» ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ 
ΑΛΛΑΓΔ ΣΙ ΑΝΑΣΟΛΔ ΣΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ ΔΡΓΑΙΑ 

 

Έληνλν είλαη ην γεληθόηεξν θιίκα αλεζπρίαο πνπ πξνθάιεζαλ ρζεο νη δειώζεηο ηνπ 

Υπνπξγνύ Υγείαο, θ. Βαζίιε Κηθίιηα αιιά θαη ηνπ Υθππνπξγνύ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

θαη Δηαρείξηζεο Κξίζεωλ, θ. Νίθνπ Χαξδαιηά ζύκθωλα κε ηηο νπνίεο ε πεξηθεξεηαθή 

ελόηεηα Θεζζαινλίθεο εληάζζεηαη από ζήκεξα ζην επίπεδν απμεκέλνπ θηλδύλνπ ή 

αιιηώο «βαζύ θόθθηλν». 

 

Σην «βαζύ θόθθηλν» όκωο εληάζζνληαη πιένλ θαη ρηιηάδεο επηρεηξήζεηο έπεηηα από 

ηηο αιιαγέο ζηηο νπνίεο πξνρώξεζαλ ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ αιιά θαη ην 

Υπνπξγείν Εξγαζίαο θαη Κνηλωληθώλ Υπνζέζεωλ. Εηδηθόηεξα, ζύκθωλα κε ην ΦΕΚ 

Β’ 821-02/03/2021 ρηιηάδεο πιεηηόκελεο επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ πιένλ ηελ 

δπλαηόηεηα λα ζέζνπλ ζε αλαζηνιή ην πξνζωπηθό ηνπο. 

 

Πξόθεηηαη γηα 50.000 επηρεηξήζεηο πνπ μεθίλεζαλ λα ιεηηνπξγνύλ πξηλ ηνλ Ιαλνπάξην 

ηνπ 2018 θαη αύμεζαλ ηνλ ηδίξν ηνπο ην 2020 ζε ζρέζε κε ην 2019. Η δεκνζίεπζε 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο απόθαζεο, ηελ ηειεπηαία ζηηγκή πξνθαιεί έληνλε αλεζπρία ζε 

ρηιηάδεο επηρεηξήζεηο θαζώο δελ επηηξέπεη ζηνπο εξγνδόηεο λα ζέζνπλ ζε αλαζηνιή 

εξγαζίαο ην πξνζωπηθό ηνπο γηα ηνλ κήλα Μάξηην, ηελ ζηηγκή κάιηζηα πνπ ην 

ζθιεξό lockdown ζα ηζρύζεη ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηηο 16 Μαξηίνπ. 

 

Επηπιένλ, ην θξηηήξην ηνπ «απμεκέλνπ ηδίξνπ θαηά ην έηνο 2020» ζε επηρεηξήζεηο 

πνπ κέρξη πξόηηλνο ραξαθηεξηδόληνπζαλ από ην θπβεξλεηηθό επηηειείν ωο 

πιεηηόκελεο είλαη άθξωο αληηθαηηθό θαη παξάινγν εηδηθά ζε δήκνπο όπωο ε 

Θεζζαινλίθε όπνπ ηα επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα επηβάιινπλ ηνλ πεξηνξηζκό ηεο 

θπθινθνξίαο θαη ηελ απνθπγή ηνπ ζπλωζηηζκνύ. 

 

Καινύκε ινηπόλ ηελ θπβέξλεζε λα πξνρωξήζεη άκεζα ζε δηνξζωηηθέο αιιαγέο θαη 

λα επαλαθέξεη ζε ηζρύ ηα θξηηήξηα πνπ ίζρπαλ γηα ηηο αλαζηνιέο εξγαζίαο θαηά ηνπο 

πξνεγνύκελνπο κήλεο. Δελ ππάξρνπλ επηρεηξήζεηο «δπν ηαρπηήηωλ» ηε ζηηγκή πνπ 

εδώ θαη έλα ρξόλν ην ζύλνιν ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο βνπιηάδεη. Οη πνιίηεο 

θαζεκεξηλά δίλνπλ ζθιεξή κάρε γηα ηελ επηβίωζε ηνπο θαη ρξένο ηεο θπβέξλεζεο 

είλαη ε ζηήξημε ηνπο θαη όρη ε εμώζεζε ηνπο ζηελ απόγλωζε θαη ηελ αλαζθάιεηα. 

 

Για το Γ.. της Ο.Δ.Δ.Θ. 
 

 

 


