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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Πρεβελάκη & Γρεβενών 
712 02 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: 2810 – 342520, 2810-341455
Fax:2810-281128
E-mail: teetak@tee.gr 
Ιστοσελίδα: www.teetak.gr 

        Ηράκλειο, 20.03.2020     

        Προς: 
        Πρόεδρο ΤΕΕ κ. Γιώργο Στασινό

Αγαπητέ Πρόεδρε,

Με  την παρούσα επιστολή, σας ενημερώνουμε για την ανάγκη των μελών μας για λήψη έκτακτων μέτρων 
, λόγω  της πρωτόγνωρης κατάστασης που έχει προκληθεί εξαιτίας του κορωνοϊού. Ο κλάδος μας πλήττεται 
βάναυσα είτε αναφερόμαστε σε ελεύθερους επαγγελματίες, είτε σε μισθωτούς, είτε σε ιδιοκτήτες τεχνικών 
εταιρειών. Αυτό έρχεται σε συνέχεια μιας περιόδου όπου ο κλάδος των μηχανικών υπέστη τεράστια ζημιά με 
αποχώρηση από το επάγγελμα και brain drain χιλιάδων συναδέλφων.

Σε αυτή την «εμπόλεμη κατάσταση» , οι Υπηρεσίες υπολειτουργούν με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν 
αποτελέσματα, ώστε ο μηχανικός να εισπράξει την αμοιβή του. ΥΔΟΜ, Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, ΣΥΠΟΘΑ, 
Αρχαιολογικές Υπηρεσίες υπολειτουργούν ή δε λειτουργούν καθόλου. Ταυτόχρονα, η όποια κατασκευαστική 
δραστηριότητα έχει υποστεί καθίζηση,  ενώ οι συνάδελφοι δε δέχονται κόσμο στα γραφεία τους, σεβόμενοι τα 
μέτρα που έχουν εξαγγελθεί. Επιπρόσθετα, ο κόσμος προφανώς απέχει από οποιοδήποτε έργο θα ανέθετε σε 
μηχανικό , καθώς συνετά επιλέγει να μη συναντά κανένα αυτή την περίοδο. Το γεγονός ότι τα τεχνικά γραφεία 
δεν έχουν κλείσει επισήμως, δε σημαίνει ότι υπάρχει ανάθεση εργασιών. 

Προτείνουμε τη διαμόρφωση επιστολής προς τον Πρωθυπουργό για την άμεση λήψη μέτρων σε πολλές 
κατευθύνσεις:

1. Μέτρα για την ελάφρυνση του μισθολογικού και ασφαλιστικού βάρους

 I. Κάλυψη του κόστους ασφάλισης του εργαζόμενου προσωπικού σε ποσοστό 50% για τους μήνες που 
ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα και 100% σε περίπτωση αναστολής εργασιών μηχανικού, εργοταξίων, κλπ.

II. Αναστολή των ατομικών ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ για τους μήνες που ισχύουν τα 
περιοριστικά μέτρα και κάλυψη του κόστους ατομικής ασφάλισης των μηχανικών σε ποσοστό 50% για τους άνω 
της 5 ετίας και 100% για τους νέους μηχανικούς έως 31/12/2020. 

III. Έκπτωση φόρου εισοδήματος σε ετήσιο ποσοστό ανάλογο του χρονικού διαστήματος που ισχύουν τα 
περιοριστικά μέτρα. Σε περίπτωση χορήγησης επιδόματος, αυτό να μην συμπεριληφθεί στο φορολογούμενο 
εισόδημα.

IV. Έκτατο επίδομα σε μηχανικούς ελεύθερους επαγγελματίες και στους μισθωτούς εργαζόμενους σε 
τεχνικές εταιρείες τουλάχιστον στο ύψος του επιδόματος ανεργίας και για περίοδο  τουλάχιστον 2 μηνών και 
μέχρι την εξομάλυνση της κοινωνικής και  οικονομικής ζωής και συνέχειας του τόπου. Σε περίπτωση αναστολής 
εργασιών  μηχανικού να δοθεί επίδομα αντίστοιχο με τους υπόλοιπους κλάδους (800€). 

V. Εφαρμογή ετησίων προγραμμάτων ΕΣΠΑ ενίσχυσης των ελευθέρων επαγγελματιών για τα έτη 2020 
για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας (ενοίκια, λογαριασμοί ρεύματος, ΕΥΔΑΠ ,μισθολογικό και ασφαλιστικό 
κόστος ,  συντήρησης ή ανανέωσης εξοπλισμού των ατομικών, μικρών και μικρομεσαίων  επιχειρήσεων κ.α.) .
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VI. Αναστολή ή παράταση της προθεσμίας πληρωμής-εξόφλησης ΦΠΑ του πρώτου τριμήνου 2020 
(Α΄2020).

VII. Πάγωμα των δόσεων των ρυθμίσεων 120 δόσεων σε εφορία κ ασφαλιστικά ταμεία.

2. Μέτρα-Κίνητρα για τη στήριξη μηχανικών και πολιτών

 I. Παράταση της προθεσμίας της 30/6/2020 ισχύος του Ν.4495/17 κατά έξι μήνες για όλες τις κατηγορίες 
αυθαιρέτων. 

II. Παράταση της υποχρέωσης υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών των δηλώσεων του 
ν.4178/13 και 4495/17 έως τις 30/6/2021. 

III. Να αυξηθεί ο προβλεπόμενος χρόνος υποβολής των προσφορών σε αντιστοιχία με το χρόνο ισχύος 
των έκτακτων μέτρων για τους νέους διαγωνισμούς μελετών , έργων και προμηθειών, σε περίπτωση απόφασης 
αναστολής των εργασιών μηχανικού.

IV. Να παραταθεί η υπογραφή των συμβάσεων όπου έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία, σε 
περίπτωση απόφασης αναστολής εργασιών. 

V. Διεκδίκηση παράτασης των προγραμμάτων επιδότησης ΕΣΠΑ και LEADER για τις τουριστικές και λοιπές 
επιδοτούμενες επιχειρήσεις κατά τουλάχιστον 2 έτη. 

VI. Παράταση στην εφαρμογή της υποχρέωσης για νέα κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας 
έως 31/12/2020.

VII. Για τα έργα και τις μελέτες που είναι σε εξέλιξη: 1. Να γίνονται δεκτά τα αιτήματα παράτασης στην 
υποβολή των συμβατικών παραδόσεων, 2. Οι εγκρίσεις παραδοτέων και πιστοποιήσεων να πραγματοποιούνται 
με χρήση ψηφιακής υπογραφής, 3. Η προώθηση των πιστοποιήσεων προς πληρωμή να πραγματοποιείται 
ψηφιακά, 4. Οι Διευθύνουσες υπηρεσίες να εγκρίνουν τμηματικές πιστοποιήσεις τελεσθεισών εργασιών μέρους 
συμβατικών παραδοτέων, για την υποβολή των οποίων έχει ζητηθεί παράταση. 

VIII. Κλείσιμο των Γραφείων Κτηματογράφησης και παράταση στις διαδικασίες δήλωσης ιδιοκτησίας 
χωρίς πρόστιμα για τους πολίτες έξι μήνες μετά τη λήξη των περιοριστικών μέτρων.

ΙΧ. Παράταση του χρόνου ισχύος των οικοδομικών αδειών που η ισχύς τους λήγει  το επόμενο εξάμηνο, 
έως στις 31-12-2020 .Παράταση επίσης και για τις άδειες που έχουν εκδοθεί μετά την 01-03-2012.

Χ. Παράταση κατά ένα έτος της προθεσμίας (31-12-2020) για να ολοκληρωθούν οι όψεις των κτιρίων , 
έτσι ώστε να παραταθούν  επ’ αόριστον.

ΧΙ. Επιβολή ειδικών μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στα εργοτάξια, που θα ελαχιστοποιούν τη 
δυνατότητα μετάδοσης του ιού. 

 Θεωρείται  αυτονόητο, πως όσο νωρίτερα υιοθετηθούν και ανακοινωθούν σχετικά μέτρα στήριξης - 
τόσο το  καλύτερο για όλους (επαγγελματίες και ιδιώτες) αναφορικά με την  αποτελεσματικότητα της κοινής 
συλλογικής και κοινωνικής προσπάθειας για  ελαχιστοποίηση της μετάδοσης - διάδοσης του υφιστάμενου 
προβλήματος.

Πιστεύοντας ότι γνωρίζετε τη μακρά κάμψη των δραστηριοτήτων του κλάδου μας, και την περαιτέρω 
ζημία που θα υποστούμε από το ζήτημα του κορωνοϊού, σας παρακαλούμε για την άμεση λήψη αποφάσεων επί 
των ανωτέρω.

                                                 Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

                                                                                                                           Για τη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ
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Κοινοποίηση: 
-  Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ

Εσωτερική διανομή:

-  Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ
-  Προεδρείο  Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΑΚ
-  Πειθαρχικό Συμβούλιο ΤΕΕ/ΤΑΚ
-  Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου
-  Εκπρόσωποι παρατάξεων ΤΕΕ/ΤΑΚ
-  Γραφείο μηχανικών
-  Σύλλογοι Μηχανικών-  
-  Χρονολογικό Αρχείο
-  Μέλη ΤΕΕ/ΤΑΚ 
-  Ιστοσελίδα ΤΕΕ/ΤΑΚ 


