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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΚΑΙ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΔ ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ 

ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΑΝΓΗΜΙΑ COVID -19.   

ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΣΔΔ 

Η Δηνηθνύζα Επηηξνπή ηνπ Τερληθνύ Επηκειεηεξίνπ Ειιάδαο, ιακβάλνληαο  
ππόςηλ ηεο ηα κέηξα πνπ αλαθνίλσζε ε θπβέξλεζε ηηο ηειεπηαίεο εβδνκάδεο θαη 
κέρξη ηελ 31/3 όζν θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ δηαηύπσζαλ ηα κέιε ηεο αιιά θαη ν 
Πξόεδξνο ηνπ ΤΕΕ κε επηζηνιέο ηνπ πξνο ηνπο ζπλαξκόδηνπο Υπνπξγνύο, δήηεζε 
από ηελ Πνιηηεία, άκεζεο θαη ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο πνπ ζα ζπκβάιινπλ 
ζηελ αληηκεηώπηζε ηόζν ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνύ όζν θαη – θπξίσο – ησλ 
επηπηώζεώλ ηνπ ζηελ επαγγεικαηηθή δσή ησλ κεραληθώλ θαη ζηελ νηθνλνκία. 
Μεηαμύ ησλ πξσηνβνπιηώλ είλαη θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνύ 
παξαηεξεηεξίνπ όπνπ μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηελ Παξαζθεπή ζηηο 03/04/2020 
γηα ηελ θαηαγξαθή πξνβιεκάησλ κεραληθώλ θαη ηερληθώλ εηαηξεηώλ από ηελ θξίζε 
ηνπ θνξσλντνύ.  

Τν  ηλεκτρονικό παρατηρητήριο θα καταγράφει τα προβλήματα πνπ 
αληηκεησπίδνπλ νη κεραληθνί θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο θαη ζα είλαη αλνηθηό 
ζηα κέιε ηνπ ΤΕΕ, όπνπ νη κεραληθνί κέιε ηνπ – αιιά θαη νη εγγεγξακκέλνη 
ηερλνιόγνη θαη ηερληθέο εηαηξείεο –  ζα κπνξνύλ λα θαηαγξάθνπλ ηα πξνβιήκαηα 
πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο ζε εηδηθά δεηήκαηα, ώζηε ην ΤΕΕ λα 
έρεη θαηά ηνλ δπλαηόλ «δσληαλή» θαηαγξαθή θαη κεηά από επεμεξγαζία λα 
πξνσζεί πξνηάζεηο πξνο ηηο αξκόδηεο αξρέο. 

Αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο θαη νη πξσηνβνπιίεο ηνπ Τερληθνύ Επηκειεηεξίνπ 
βξίζθνληαη ζην παξαθάησ ζύλδεζκν.  

https://web.tee.gr/eidisis/anakoinosi-de-tee-gia-tin-antimetopisi-ton-epiptoseon-toy-
neoy-koronoioy/ 

 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΚΔΡΚΤΡΑ  
Σην ίδην πιαίζην ην Π. Τκήκα Κέξθπξαο ζηηο 30 Μαξηίνπ 2020 κε επηζηνιή ηνπ 
Πξνέδξνπ ηεο Δ.Ε. θ. Γηάλλε Μεηαιιελνύ, πξνο ηα αξκόδηα Υπνπξγεία δεηάεη λα 
ιεθζνύλ κέηξα ζηήξημεο ησλ Δηπι. Μεραληθώλ, ιόγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ 
θνξσλντνύ COVID-19, πξνθεηκέλνπ ν θιάδνο ησλ Μεραληθώλ λα αληαπεμέιζεη 
ζηηο δύζθνιεο απηέο ζπλζήθεο θαη λα κπνξεί λα θέξεη εηο πέξαο ην έξγν ηνπ, 
ρξεηάδεηαη λα ιεθζνύλ ζπγθεθξηκέλα κέηξα ζε  δηνηθεηηθό θαη νηθνλνκηθό επίπεδν . 
Δηνηθεηηθά ζέκαηα γηα ηα νπνία πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα: 

https://apps.tee.gr/eteedocpub/faces/mainApplication
https://web.tee.gr/eidisis/anakoinosi-de-tee-gia-tin-antimetopisi-ton-epiptoseon-toy-neoy-koronoioy/
https://web.tee.gr/eidisis/anakoinosi-de-tee-gia-tin-antimetopisi-ton-epiptoseon-toy-neoy-koronoioy/
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 Παξάηαζε ππνβνιήο ησλ απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ ζην ζύζηεκα 
απζαηξέησλ γηα ηηο δειώζεηο ππαγσγήο ζην Ν. 4178/2013. 

 Παξάηαζε ππνβνιήο δειώζεσλ απζαηξέησλ θηηζκάησλ ζην Ν. 4495/2017, 
κε ηηο αλάινγεο εθπηώζεηο πξνζηίκνπ, νη νπνίεο εθπλένπλ πξνζερώο.  

 Παξάηαζε ππνβνιήο ησλ απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ ζην ζύζηεκα 
απζαηξέησλ γηα ηηο δειώζεηο ππαγσγήο ζην Ν. 4495/2017, ε πξνζεζκία 
ησλ νπνίσλ εθπλέεη ή έρεη ιήμεη. 

 Παξάηαζε ππνβνιήο δειώζεσλ ζην Κηεκαηνιόγην.  
 Μέξηκλα γηα ηα πξνγξάκκαηα Εμνηθνλνκώ θαη’ νίθνλ πνπ ηξέρνπλ ήδε, 

αλαπξνζαξκνγή ησλ εκεξνκεληώλ – πξνζεζκηώλ πινπνίεζεο ησλ έξγσλ 
θαη θαηάζεζεο ησλ απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ ζην ζύζηεκα. 

 Μέξηκλα γηα ηηο νηθνδνκηθέο άδεηεο πνπ εθδόζεθαλ πξόζθαηα θαη 
αδπλαηνύλ λα πινπνηεζνύλ ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα.  

 Αλαζηνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εξγνηαμίσλ θαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηώλ 
παξάδνζεο ησλ έξγσλ.  

 Μέξηκλα γηα ηε δπζθνιία κεηαθίλεζεο ησλ ειεγθηώλ δόκεζεο γηα λα 
δηεμάγνπλ ειέγρνπο. 

 Παξάηαζε  ζηηο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο Μειεηώλ θαη Έξγσλ  
 

Οηθνλνκηθά ζέκαηα γηα ηα νπνία πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα: 
 

 Έθηαθηε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ – 
απηναπαζρνινύκελσλ Μεραληθώλ.  
 Με δεδνκέλν όηη νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο κελόο Ιαλνπαξίνπ, εθδόζεθαλ 
κεηά ηηο 13 Μαξηίνπ η.ε. κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πιεξσκήο ηηο 30-03-2020, 
πεξίνδνο όπνπ ήδε είρε πξνθύςεη ην πξόβιεκα, λα δνζνύλ εθπηώζεηο ζηηο 
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ θαη Μαξηίνπ αλεμαξηήησο έγθαηξεο ή 
κε, εμόθιεζεο πξνεγνύκελσλ νθεηιώλ. 
 Αλαζηνιή ησλ θνξνινγηθώλ θαη αζθαιηζηηθώλ ππνρξεώζεσλ, ρσξίο ηελ 
απέληαμε από ηπρόλ ξπζκίζεηο, δηαηεξώληαο ηαπηόρξνλα θνξνινγηθή θαη 
αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα.  
 Επηδόηεζε ηεο κηζζνδνζίαο ησλ ππαιιήισλ ησλ ηερληθώλ γξαθείσλ θαη 
εηαηξεηώλ. 
 Επηδόηεζε ελνηθίνπ επαγγεικαηηθήο ζηέγεο. 
 Αλαζηνιή πιεξσκήο ηνπ ηέινπο επηηεδεύκαηνο θαη εηζθνξάο αιιειεγγύεο. 

 
Η επηζηνιή θαηαιήγεη όηη:  
Ο ηερληθόο θιάδνο είρε ήδε πιεγεί βαξύηαηα από ηελ 10εηή νηθνλνκηθή θξίζε ηεο 
ρώξαο καο θαη ηώξα δνθηκάδεηαη εθ λένπ. Απαηηείηαη ε άκεζε θαη νπζηαζηηθή 
ζηήξημή ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα επηβηώζεη θαη λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζηελ 
πξόθιεζε γηα ηελ αλάθακςε ηεο ρώξαο 

 

Αλαιπηηθά ε επηζηνιή ηνπ Π. Τκήκαηνο Κέξθπξαο ηνπ ΤΕΕ βξίζθεηαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ Π. Τκήκαηνο http://teekerk.gr.  
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