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Θέμα:  Ένταξη Μηχανικών σε επιδοτούμενο πρόγραμμα της Περιφέρειας

Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη,

Ως γνωστόν, το επάγγελμα του μηχανικού είναι αν όχι το περισσότερο πληγέν από 
την αρχή της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, σίγουρα ένα από τα βαθύτερα πληγέντα. 
Στο αναμφισβήτητο αυτό γεγονός ήρθε να προστεθεί και η παρούσα υγειονομική κρίση.

Σε αυτή την «εμπόλεμη κατάσταση» , οι Υπηρεσίες που σχετίζονται με το έργο μας, 
υπολειτουργούν με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν αποτελέσματα, ώστε ο μηχανικός να 
εισπράξει την αμοιβή του. 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.

Επίσης να υπενθυμίσουμε ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί δεν 
κατέστησαν δικαιούχοι του πρόσφατου επιδόματος των 800 ευρώ, που άλλοι πλητόμενοι 
κλάδοι θα εισπράξουν σύντομα.

Γνωρίζουμε ότι την τρέχουσα χρονική στιγμή, είναι σε φάση υποβολών το 
πρόγραμμα «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης» που διαχειρίζεται η 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Κρήτης.

Ως γνωστόν στο πρόγραμμα αυτό δεν περιλαμβάνονται κωδικοί δραστηριότητας 
(ΚΑΔ) μηχανικών. Κατανοούμε το γεγονός ότι ο σχεδιασμός του προγράμματος είχε γίνει 
πρίν την έναρξη της κρίσης, όπως και το γεγονός ότι κάποιοι συνάδελφοι μηχανικοί έχουν 
ενισχυθεί από παλαιότερο πρόγραμμα του ΕΠΑΝΕΚ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης 
Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», αλλά δεδομένης της πολύ σοβαρής κατάστασης 
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που έχει διαμορφωθεί στον κλάδο μας και με κίνδυνο πολλές επιχειρήσεις συναδέλφων να 
κλείσουν, θα σας ζητούσαμε να συμπεριληφθούν με κάποια άμεση τροποποίηση του 
προαναφερθέντος προγράμματος και οι μηχανικοί. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και αναμένουμε να δείτε θετικά το αίτημα μας.

  Με  εκτίμηση,

   Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ
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