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Δελτίο Σύπου   TEE  
ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 

 

19 Μαρηίοσ 2020 
 

 
Παρέκβαζε ηαζηλού προς ηελ Ποιηηεία γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηοσ 
θορωλοϊού θαη ηωλ επηπηώζεώλ ηοσ ζε κεταληθούς, ηετληθές εηαηρείες 
θαη ηολ ηετληθό θόζκο 
 

Με αθνξκή ηελ ελ εμειίμεη παλδεκία ηνπ θνξσλντνχ, ηα κέηξα πνπ 
ιακβάλνληαη απφ ηελ Πνιηηεία θαη δηεζλείο θνξείο θαη νξγαληζκνχο, θαη ηελ 
πξαγκαηηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζήκεξα ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη 
νηθνλνκία, ν Πρόεδρος ηοσ ΣΔΔ Γηώργος ηαζηλός δήισζε: 

Ο ηερληθφο θφζκνο ηεο ρψξαο βξίζθεηαη ήδε ζε πνιχ δπζρεξή ζέζε. Αθελφο, 
φπσο φινη, αληηκεησπίδνπκε ηελ αβεβαηφηεηα κπξνζηά ζε κηα λέα απεηιή. 
Αθεηέξνπ φκσο αληηκεησπίδνπκε αλππέξβιεηα πξνβιήκαηα, είηε σο 
ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, είηε σο επηζηήκνλεο, είηε σο ηερληθέο εηαηξείεο, είηε 
σο εξγνιάβνη, είηε σο θαηαζθεπαζηέο, είηε σο κειεηεηέο. Η αιπζίδα 
παξαγσγήο θαη εμππεξέηεζεο φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ ρεηξίδνληαη νη 
κεραληθνί έρεη πιεγεί απφ ηελ θξίζε. Δελ κπνξεί λα νινθιεξσζεί απφ αξρή 
κέρξη ην ηέινο θακία εξγαζία, κε ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο. Αθφκε ρεηξφηεξν, 
ε θαηάζηαζε ζηελ αγνξά δείρλεη λα επηδεηλψλεηαη θαη κε νηθνλνκηθνχο φξνπο 
πιένλ. 

Ωζηφζν, ηφζν πξνζσπηθά, φζν θαη σο ΤΕΕ, νθείινπκε λα επηιέμνπκε ηνλ 
δξφκν ηεο επζχλεο. Εκπηζηεπφκαζηε ηηο δνκέο ηεο Πνιηηείαο πνπ 
απνθαζίδνπλ γηα ηα ζέκαηα πγείαο, αθξηβψο φπσο θαη φζν εκπηζηεχεηαη ε 
Πνιηηεία ην ΤΕΕ γηα ηα ηερληθά ζέκαηα. Επνκέλσο δεηνχκε απφ φινλ ηνλ 
ηερληθφ θφζκν λα αθνινπζεί πηζηά ηηο νδεγίεο ηνπ ΕΟΔΥ θαη ηεο ΓΓΠΠ. 
Ζεηνχκε φκσο θαη απφ ηελ Πνιηηεία λα εμεηάζεη ζηελ πξάμε πνηεο 
δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα αλαζηαινχλ θαη λα ιάβεη κέηξα γηα φζνπο 
πιήηηνληαη. Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο απνζηέιισ αλαιπηηθή επηζηνιή ζε φια ηα 
ζπλαξκφδηα Υπνπξγεία, δεηψληαο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο θαη κέηξα γηα ην 
θαιφ φισλ καο. 

Οη κεραληθνί θαη ν ηερληθφο θφζκνο ηεο ρψξαο βξίζθνληαη ζηελ αηρκή ησλ 
εμειίμεσλ εηδηθά ζε πεξηφδνπο θξίζεο, φπσο απηήο πνπ αληηκεησπίδνπκε 
παγθνζκίσο. Με αίζζεκα επζχλεο θαη θαζήθνληνο, ηφζν πξνο ην θνηλσληθφ 
ζχλνιν φζν θαη πξνο ηελ νηθνλνκία, ζα ζπλερίζνπλ λα παξάγνπλ γηα λα 
αληηκεησπίζνπκε ηελ θξίζε, κε απμεκέλα φκσο κέηξα αζθαιείαο θαη 
πξνζηαζίαο απφ ηε δηάδνζε ηνπ Κνξσλντνχ. 

Οη κεραληθνί θαη ν ηερληθφο θφζκνο: 
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 Φξνληίδνπλ, θαηαζθεπάδνπλ, ειέγρνπλ θαη πηζηνπνηνχλ ηηο απαξαίηεηεο 
θαη ζηελ θξίζε ππνδνκέο πγείαο, φπσο ελδεηθηηθά: λνζνθνκεηαθέο 
κνλάδεο, δηαρείξηζε λνζνθνκεηαθψλ απνβιήησλ, ζπληήξεζε θηηξίσλ θαη 
εγθαηαζηάζεσλ θηι. 

 Καηαζθεπάδνπλ, ειέγρνπλ θαη πηζηνπνηνχλ ηηο έθηαθηεο θαηαζθεπέο πνπ 
απαηηνχληαη ζε πεξηπηψζεηο θξίζεο 

 Σε ζέκαηα ηεο θαξκαθεπηηθήο, ζπλεξγάδνληαη ζε εξγαζηήξηα γηα λα 
βξεζνχλ θάξκαθα θαη αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε ηεο παξαγσγήο ηνπο θαη 
ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηάο ηνπο 

 Φξνληίδνπλ, θαηαζθεπάδνπλ, ειέγρνπλ, ζπληεξνχλ, επεθηείλνπλ θαη 
πηζηνπνηνχλ ηηο θξίζηκεο ππνδνκέο, κέζα θαη παξνρέο ελέξγεηαο, 
κεηαθνξψλ θαη χδαηνο 

 Φξνληίδνπλ, θαηαζθεπάδνπλ, ειέγρνπλ, ζπληεξνχλ, επεθηείλνπλ θαη 
πηζηνπνηνχλ ηηο θξίζηκεο ηειεπηθνηλσληαθέο ππνδνκέο 

 Σε ζέκαηα ςεθηαθήο κεηάβαζεο, ζπλεξγάδνληαη γηα λα δεκηνπξγεζνχλ θαη 
λα ιεηηνπξγνχλ ςεθηαθέο πιαηθφξκεο θαη δίθηπα πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηηο 
εξγαζίεο κε απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε  

 Απαζρνινχληαη ζε θξίζηκεο ζέζεηο επζχλεο ζε φιε ηελ εθνδηαζηηθή 
αιπζίδα θαη ηελ παξαγσγή, δηαζθαιίδνληαο ηελ παξνρή πνηνηηθψλ, θαη 
αζθαιψλ πξντφλησλ, έξγσλ θαη ππεξεζηψλ. 

Ωζηφζν, ν Τερληθφο θιάδνο, ην πεδίν ησλ Καηαζθεπψλ θαζψο θαη ηα ινηπά 
αληηθείκελα θαζεκεξηλήο ελαζρφιεζεο ησλ Μεραληθψλ, πξνυπνζέηνπλ ζηελ 
πιεηνλφηεηά ηνπο ηελ επαθή ηνπο κε πιήζνο εξγαδφκελσλ, κε άκεζε ή 
έκκεζε ζρέζε κε ηα ηερληθά έξγα θαη κειέηεο. 

Εθφζνλ ε πνιηηεία δελ θξίλεη ζθφπηκν λα αλαζηαιεί ε ιεηηνπξγία ησλ 
εξγνηαμίσλ γεληθά θαη ησλ ηερληθψλ γξαθείσλ ηεο ρψξαο, αλαθέξνληαη ζηε 
ζπλέρεηα σο πξφηαζε, δέζκε κέηξσλ πξφιεςεο θαη πξνζηαζίαο ησλ 
κεραληθψλ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ απφ ηνλ Covid-19.  

Σε πεξίπησζε φπνπ ε πνιηηεία θξίλεη ζθφπηκν λα αλαζηαιεί ε ιεηηνπξγία 
εξγνηαμίσλ θαη ηερληθψλ γξαθείσλ, απφ ηα κέηξα πνπ αθνινπζνχλ, ζα πξέπεη 
λα εθαξκνζηνχλ φια φζα αλαθέξνληαη  

ε θάζε περίπηωζε πρέπεη λα ηζτύζοσλ αλαζηοιή οηθολοκηθώλ 
σποτρεώζεωλ θαη παραηάζεης προζεζκηώλ. Ασηό πρέπεη λα αθορά 
ηόζο ηης αζθαιηζηηθές θαη θοροιογηθές σποτρεώζεης προς ηο Κράηος, 
όζο θαη ηης Σράπεδες θαη ηης σποτρεώζεης προς ασηές. 

Οη κεραληθνί, καζεκέλνη ζηελ ζθιεξή δνπιεηά, ζηελ παξαγσγή θαη ζηελ 
πξνζπάζεηα, δελ επηδεηνχλ βνεζήκαηα θαη επηδφκαηα, φζν κπνξνχλ λα 
εξγάδνληαη. Ζεηνχλ φκσο ηε ζπλδξνκή ηνπ θξάηνπο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο 
θαηά ηελ εξγαζία ηνπο, γηα ηελ ειάθξπλζε ηνπ βαξέσο θνξηίνπ πνπ 
δηεθπεξαηψλνπλ κέζα ζηελ θξίζε θαη ηελ παξνρή ξεπζηφηεηαο κέζσ 
αλαζηνιήο/αλαβνιήο πιεξσκήο ηξερνπζψλ ππνρξεψζεσλ. 

Η παξνχζα πξφηαζε αθνξά ιίζηα πξνιεπηηθψλ κέηξσλ πξνο εθαξκνγή ζηνλ 
θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ, ησλ κειεηψλ θαη γεληθά ηηο ππεξεζίεο  
δηπισκαηνχρσλ κεραληθψλ, κεηά απφ έθδνζε ησλ απαξαίηεησλ λνκνζεηηθψλ 
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ξπζκίζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα θαη ζε φ,ηη αθνξά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ θαη 
ησλ κειεηψλ: 

Α) ΓΗΜΟΙΑ ΔΡΓΑ 

1) Δεδνκέλεο ηεο απαγφξεπζεο ζπλαζξνίζεσλ θαη ηεο εληνιήο απνθπγήο 
ζπγρξσηηζκνχ, λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πεξηνξηζκνχ δξαζηεξηνηήησλ 
πνπ απαηηνχλ ηελ ηαπηφρξνλε εξγαζία νκάδσλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ίδην 
ρψξν (νηθνδνκηθά έξγα, έξγα Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ, βηνκεραληθά & 
ελεξγεηαθά έξγα θιπ) ή/θαη εθαξκνγή δηαθνξεηηθνχ σξαξίνπ 
πξνζέιεπζεο θαη απνρψξεζεο, κε απφθαζε ηεο Δηεπζχλνπζαο αξρήο 
θαη ηνπ Κπξίνπ ηνπ έξγνπ ή ηνπ επηβιέπνληνο κεραληθνχ.  

2) Ελεκεξσηηθά ζεκηλάξηα θαη πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο ζηα εξγνηάμηα κε 
επζχλε ησλ αξκφδησλ Τερληθψλ αζθαιείαο θαη Γηαηξψλ εξγαζίαο. 

3) Σε εξγνηάμηα κε κεγάιν αξηζκφ απαζρνινπκέλσλ, ππνρξέσζε 
παξνπζίαο Θαηξνχ Εξγαζίαο, αλ ην επηηξέπεη ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ 
ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ, φπσο εθηηκάηαη απφ ην Υπνπξγείν Υγείαο. 

4) Αλαζηνιή ηεο θπζηθήο παξνπζίαο ησλ Μεραληθψλ ζηηο αξκφδηεο 
ππεξεζίεο γηα ηελ έθδνζε δηθαηνινγεηηθψλ, αδεηψλ, ππνβνιή αηηήζεσλ 
θαη αληηθαηάζηαζή ηνπο κε ηελ ρξήζε ειεθηξνληθψλ Υπεξεζηψλ 
(ππνβνιή κειεηψλ, πξσηφθνιιν, θιπ) . 

5) Υπνρξεσηηθή ρξήζε εξγαιείσλ ηειεεξγαζίαο θαη εθ πεξηθνξάο ιήςεο 
απνθάζεσλ ή αλαβνιή ζπζθέςεσλ πξνφδνπ, ζπλεδξηάζεσλ νκάδσλ 
εξγαζίαο, επηηξνπψλ παξαιαβήο εξγαζηψλ, θιπ φπνπ δελ ππάξρεη 
επείγνπζα αλάγθε ε νπνία λα επεξεάδεη ηελ πξφνδν ησλ έξγσλ. 

6) Πεξηνξηζκφο θαηά ην δπλαηφλ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ 
φπνπ απηφ κπνξεί λα αλαβιεζεί θαη λα ζπκπιεξσζεί ζε κεηαγελέζηεξν 
ρξφλν (ινγαξηαζκνί, δηαγσληζκνί, ππνβνιέο θαη εγθξίζεηο πιηθψλ θιπ). 
Να δίλεηαη ε  δπλαηφηεηα ζηνλ πξντζηάκελν ηεο δηεπζχλνπζαο 
ππεξεζίαο λα ππνγξάθεη ινγαξηαζκνχο κε ηελ ππνβνιή ησλ 
αλαιπηηθψλ επηκεηξήζεσλ  ησλ νπνίσλ ε έγθξηζε ζα κπνξεί λα 
πξαγκαηνπνηείηαη ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν φπσο θαη ε ζχληαμε ησλ 
αληίζηνηρσλ ΠΠΑΕ 

7) Πιήξεο εθαξκνγή ειεθηξνληθψλ δηαδηθαζηψλ ζηηο δηαγσληζηηθέο 
δηαδηθαζίεο.    

8) Αλαβνιέο ζπκβαηηθψλ παξαδφζεσλ ησλ έξγσλ ή ησλ επί κέξνπο 
ζηαδίσλ απηψλ θαη ηξνπνπνίεζε ρξνλνδηαγξακκάησλ γηα ηνπιάρηζηνλ 
4 κήλεο. 

9) Εγθξίζεηο επηκεηξήζεσλ θαη πηζηνπνηήζεσλ κε ρξήζε ςεθηαθήο 
ππνγξαθήο θαη ςεθηαθά ππνβαιιφκελα. 

10) Η πξνψζεζε ησλ πηζηνπνηήζεσλ πξνο πιεξσκή λα γίλεηαη ςεθηαθά 
θαη άκεζα, αλεμαξηήησο ηεο θπζηθήο παξνπζίαο ησλ αξκφδησλ 
ππαιιήισλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπο 

11) Όιεο νη πιεξσκέο λα γίλνληαη κε ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο.   

 

Β) ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ ΔΡΓΑ 

1) Δεδνκέλεο ηεο απαγφξεπζεο ζπλαζξνίζεσλ θαη ηεο εληνιήο απνθπγήο 
ζπγρξσηηζκνχ, λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πεξηνξηζκνχ δξαζηεξηνηήησλ 
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πνπ απαηηνχλ ηελ ηαπηφρξνλε εξγαζία νκάδσλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ίδην 
ρψξν (νηθνδνκηθά έξγα, έξγα Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ, βηνκεραληθά & 
ελεξγεηαθά έξγα) ή/θαη εθαξκνγή δηαθνξεηηθνχ σξαξίνπ πξνζέιεπζεο 
θαη απνρψξεζεο, κε απφθαζε ηνπ Κπξίνπ ηνπ έξγνπ ή ηνπ 
επηβιέπνληνο κεραληθνχ.  

2) Ελεκεξσηηθά ζεκηλάξηα θαη πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο ζηα εξγνηάμηα κε 
επζχλε ησλ αξκφδησλ Τερληθψλ αζθαιείαο θαη Γηαηξψλ εξγαζίαο. 

3) Σε εξγνηάμηα κε κεγάιν αξηζκφ απαζρνινπκέλσλ, ππνρξέσζε 
παξνπζίαο Θαηξνχ Εξγαζίαο, αλ ην επηηξέπεη ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ 
ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ, φπσο εθηηκάηαη απφ ην Υπνπξγείν Υγείαο. 

4) Αλαζηνιή ηεο θπζηθήο παξνπζίαο ησλ Μεραληθψλ ζηηο αξκφδηεο 
ππεξεζίεο γηα ηελ έθδνζε δηθαηνινγεηηθψλ, αδεηψλ, ππνβνιή αηηήζεσλ 
θαη αληηθαηάζηαζή ηνπο κε ηελ ρξήζε ειεθηξνληθψλ Υπεξεζηψλ 
(ππνβνιή κειεηψλ, πξσηφθνιιν, θιπ) . 

5) Υπνρξεσηηθή ρξήζε εξγαιείσλ ηειεεξγαζίαο θαη εθ πεξηθνξάο ιήςεο 
απνθάζεσλ ή αλαβνιή ζπζθέςεσλ πξνφδνπ, ζπλεδξηάζεσλ νκάδσλ 
εξγαζίαο, επηηξνπψλ παξαιαβήο εξγαζηψλ, θιπ φπνπ δελ ππάξρεη 
επείγνπζα αλάγθε ε νπνία λα επεξεάδεη ηελ πξφνδν ησλ έξγσλ. 

6) Αλαβνιέο ζπκβαηηθψλ  παξαδφζεσλ ησλ έξγσλ ή ησλ επί κέξνπο 
ζηαδίσλ απηψλ θαη ηξνπνπνίεζε ρξνλνδηαγξακκάησλ γηα ηνπιάρηζηνλ 
4 κήλεο. 

7) Όιεο νη πιεξσκέο λα γίλνληαη κε ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο.   

 

Γ) ΓΗΜΟΙΔ ΜΔΛΔΣΔ & ΜΔΛΔΣΔ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ 

1) Πιήξεο εθαξκνγή ειεθηξνληθψλ δηαδηθαζηψλ ζηηο δηαγσληζηηθέο 
δηαδηθαζίεο.    

2) Αλαβνιέο ζπκβαηηθψλ  παξαδφζεσλ ησλ κειεηψλ ή ησλ επί κέξνπο 
ζηαδίσλ απηψλ θαη ηξνπνπνίεζε ρξνλνδηαγξακκάησλ γηα ηνπιάρηζηνλ 4 
κήλεο. 

3) Εγθξίζεηο παξαδνηέσλ θαη πηζηνπνηήζεσλ κε ρξήζε ςεθηαθήο 
ππνγξαθήο θαη ςεθηαθά ππνβαιιφκελα, αλεμαξηήησο ηεο θπζηθήο 
παξνπζίαο ησλ αξκφδησλ ππαιιήισλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπο 

4) Η πξνψζεζε ησλ πηζηνπνηήζεσλ πξνο πιεξσκή λα γίλεηαη ςεθηαθά θαη 
άκεζα, αλεμαξηήησο ηεο θπζηθήο παξνπζίαο ησλ αξκφδησλ ππαιιήισλ 
ζηηο ππεξεζίεο ηνπο 

5) Όιεο νη πιεξσκέο λα γίλνληαη κε ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο.   
6) Οη Δηεπζχλνπζεο ππεξεζίεο λα εγθξίλνπλ άκεζα ηκεκαηηθέο πηζηνπνηήζεηο 

ελδηάκεζσλ παξαδνηέσλ,  πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ξεπζηφηεηα ζηηο 
κειεηεηηθέο εηαηξείεο θαη λα κελ ραζνχλ ζέζεηο εξγαζίαο.  

7) Να εμνθιεζνχλ άκεζα φιεο νη εθθξεκείο πιεξσκέο, αλεμαξηήησο ηεο 
θπζηθήο παξνπζίαο ησλ αξκφδησλ ππαιιήισλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπο 

8) Να θιείζνπλ ηα γξαθεία θηεκαηνγξάθεζεο θαζψο ζπζζσξεχνληαη πνιίηεο 
θπξίσο κεγάιεο ειηθίαο.    

 

Γ) ΑΛΛΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΔΡΓΑ & ΤΠΗΡΔΙΔ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ 
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1) Πεξηνξηζκφο δξαζηεξηνηήησλ πνπ απαηηνχλ ηελ ηαπηφρξνλε εξγαζία 
νκάδσλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ίδην ρψξν, κε απφθαζε ηνπ Κπξίνπ ηνπ 
έξγνπ ή ηνπ επηβιέπνληνο κεραληθνχ θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ 
επηβιέπνληνο κεραληθνχ.  

2) Υπνρξεσηηθή ζχζηαζε γηα απνθπγή παξνπζίαο άιισλ πξνζψπσλ ζε 
πεξηπηψζεηο δηελέξγεηαο απηνςίαο θαη επηηφπηνπ ειέγρνπ απφ ειεγθηέο 
δφκεζεο. Παξάηαζε ρξφλνπ ππνβνιήο ηνπ ζρεδίνπ απνηχπσζεο  ηνπ 
αθηλήηνπ. 

3) Ηιεθηξνληθή ρνξήγεζε ζηνηρείσλ, νηθνδνκηθψλ αδεηψλ, ζρεδίσλ θαη 
θσηναληηγξάθσλ απφ ηηο Πνιενδνκίεο, ηα Κηεκαηνινγηθά γξαθεία θιπ 
κεηά απφ αίηεζε ησλ Μεραληθψλ. 

4) Παξάηαζε θαη ηαπηφρξνλε επηκήθπλζε ηεζζάξσλ (4) κελψλ ζε φιεο ηηο 
ηξέρνπζεο πξνζεζκίεο αλαθνξηθά κε θηεκαηνιφγην, δαζηθνχο ράξηεο, 
δαζηθή λνκνζεζία, απζαίξεηα, δήκνπο, εμνηθνλνκψ θιπ θαη 
ππνρξεσηηθή ειεθηξνληθή εμππεξέηεζε ζε φ,ηη είλαη εθηθηφ. 

5) Πξνζσξηλή απαγφξεπζε θαηαγγειίαο ζπκβάζεσλ εξγαζίαο επί πνηλή 
αθπξφηεηαο απηήο ζε φζεο πεξηπηψζεηο ιακβάλνληαη έθηαθηα κέηξα θαη 
έθηαθην επίδνκα ζε άκηζζνπο κεραληθνχο κε ρξήζε πφξσλ απφ ηηο 
εηζθνξέο πνπ θαηαβάιινληαη ζηνλ ΟΑΕΔ. 

6) Άκεζε δεκηνπξγία πξνγξάκκαηνο/πξνγξακκάησλ ΕΣΠΑ πνπ ζα 
πεξηιακβάλνπλ θαη ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ (ελνίθηα, 
ινγαξηαζκνί ξεχκαηνο, ΕΥΔΑΠ) θαη ζπληήξεζεο ή αλαλέσζεο 
εμνπιηζκνχ ησλ αηνκηθψλ, κηθξψλ θαη κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

7) Παξάηαζε εκεξνκεληψλ θαηαβνιήο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ησλ 
κεραληθψλ, ιφγσ ηεο επηθείκελεο νηθνλνκηθήο δεκίαο πνπ ζα 
ππνζηνχλ.   

8) Αλαζηνιή θαηαβνιήο ησλ θνξνινγηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ 
ππνρξεψζεσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ζρεηηθψλ ξπζκίζεσλ (π.ρ. 120 
δφζεηο) θαη απνπιεξσκή ηνπο ζε ηζάξηζκεο κε ηελ αλαζηνιή 
θαηαβνιήο δφζεηο. 

9) Άκεζε αλαζηνιή θαηαβνιήο ΦΠΑ πξψηνπ ηξηκήλνπ θαη Φεβξνπαξίνπ - 
Μαξηίνπ – Απξηιίνπ γηα ηηο ππεξεζίεο κεραληθψλ θαη ηηο ηερληθέο 
εηαηξείεο γηα ηελ δηαηήξεζε ξεπζηφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο. 

Ζεηνχκε, γηα φζνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο ή κηζζσηνχο, ηερληθέο εηαηξείεο 
θαη επηρεηξήζεηο ππάξμεη νηθνλνκηθή δεκία θαη πιεγνχλ απφ ηα αλσηέξσ 
κέηξα, ε Πνιηηεία λα εθαξκφζεη ηα ίδηα κέηξα πνπ εθαξκφδεη θαη γηα ηνπο 
άιινπο θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ πιήηηνληαη απφ ηελ θξίζε 
πνπ δεκηνχξγεζε ν θνξσλντφο. 

 


