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Δελτίο Σύπου   TEE  
ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 

 

2 Απριλίοσ 2020 
 

 
Ανακοίνωζη ΓΔ ΤΔΔ για ηην ανηιμεηώπιζη ηων επιπηώζεων ηοσ νέοσ 
κορωνοϊού 
 
Η Δηνηθνύζα Επηηξνπή ηνπ ΤΕΕ, αθνύ έιαβε 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, θαηόπηλ ζπλερνύο 
δηαιόγνπ ηόζν κε κεραληθνύο ζε όιε ηε ρώξα, πνπ αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο 
ηνπ ΕΟΔΥ θαη ηεο ΓΓΠΠ παξακέλνπλ ζπίηη ηνπο, κε βαξύ επαγγεικαηηθό 
θόζηνο, όζν θαη ρηιηάδσλ κεραληθώλ, ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ θαη 
κηζζσηώλ ηνπ ηδησηηθνύ θαη δεκόζηνπ ηνκέα πνπ ζπλερίδνπλ λα εξγάδνληαη 
ππό αληίμνεο ζπλζήθεο, δεηά 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. Άιισζηε ην ΤΕΕ, εθ ηνπ ηδξπηηθνύ ηνπ 
λόκνπ θαη ησλ παξαδόζεσλ ηνπ ηερληθνύ θόζκνπ ηεο ρώξαο, νθείιεη λα 
ηνπνζεηείηαη πάληα κε αίζζεκα επζύλεο απέλαληη ζηελ θνηλσλία θαη ζηα κέιε 
ηνπ. 

Πξνηεξαηόηεηα γηα όινπο θαηά ηελ ηξέρνπζα θξίζε είλαη ε πξνζηαζία ηεο 
πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θάζε κνξθήο απαζρόιεζεο θαη εξγαζίαο. Η ΔΕ ΤΕΕ 
επραξηζηεί ζεξκά τους συναδέλυους κεραληθνύο, εξγαδόκελνπο ζηα 
λνζνθνκεία, ζηνπο νξγαληζκνύο θνηλήο σθέιεηαο, ζηηο ππνδνκέο, ζηα 
αλαγθαία έξγα θαη ππεξεζίεο, ζηνλ δεκόζην θαη ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα, γηα ηελ 
ζπλεηζθνξά ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα θαη ελάληηα ζηελ παλδεκία.  

Παξάιιεια, ε ΔΕ ΤΕΕ απνθάζηζε ην Επηκειεηήξην λα δεκηνπξγήζεη 
ειεθηξνληθό παξαηεξεηήξην θαηαγξαθήο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 
αληηκεησπίδνπλ νη κεραληθνί θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο, αλνηρηό ζηα 
κέιε ηνπ ΤΕΕ, όπνπ νη κεραληθνί κέιε 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. 

Με απηά ηα δεδνκέλα, ε ΔΕ ΤΕΕ, πην ζπγθεθξηκέλα, πξνηείλεη: 

 

Α) Μέηρα προζηαζίας ηων εργαζομένων από ηη διάδοζη ηοσ κορωνοϊού  

1. Σε εξγνηάμηα, είηε δεκνζίσλ είηε ηδησηηθώλ έξγσλ, πνπ ζπλερίδνπλ λα 
ιεηηνπξγνύλ, εηδηθά ζε όζα εξγάδνληαη πεξηζζόηεξα από 10 άηνκα, 
απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ θαλόλσλ πγηεηλήο θαη αζθαιείαο, ησλ 
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νδεγηώλ ηνπ ΕΟΔΥ θαη ππνρξεσηηθή παξνρή αηνκηθώλ κέζσλ θαη 
θαζηέξσζεο κέηξσλ πξνθύιαμεο από ηε δηάδνζε ηνπ θνξσλνηνύ. 
Υπνρξεσηηθά λα δηεμάγνληαη εηδηθά επί ηεο θαηάζηαζεο ελεκεξσηηθά 
ζεκηλάξηα θαη λα ιακβάλεηαη θάζε δπλαηή πξνιεπηηθή ελέξγεηα ζηα 
εξγνηάμηα κε επζύλε ησλ αξκόδησλ Τερληθώλ Αζθαιείαο θαη Γηαηξώλ 
Εξγαζίαο. 

2. Καηνρύξσζε άξλεζεο ειέγρνπ από Ειεγθηέο Δόκεζεο, δεδνκέλεο ηεο 
θαηάζηαζεο, σο αηηηνινγεκέλεο. Υπνρξεσηηθή ζύζηαζε γηα απνθπγή 
παξνπζίαο άιισλ πξνζώπσλ ζε πεξηπηώζεηο δηελέξγεηαο απηνςίαο 
θαη επηηόπηνπ ειέγρνπ από ειεγθηέο δόκεζεο. Παξάηαζε ρξόλνπ 
ππνβνιήο ηνπ ζρεδίνπ απνηύπσζεο  ηνπ αθηλήηνπ. 

3. Αλαζηνιή ππνρξέσζεο ππνβνιήο ΠΕΑ θαηά ηε κίζζσζε ή πώιεζε 
αθηλήηνπ κέρξη ηε ιήμε ηεο έθηαθηεο αλάγθεο θαη ππνρξέσζε 
ππνβνιήο ηνπ εληόο 6 κελώλ θαη πάλησο εληόο ηεο ρξήζεο, επί πνηλή 
αθπξόηεηαο ηνπ ζπκβνιαίνπ 

4. Άκεζν θιείζηκν ησλ γξαθείσλ θηεκαηνγξάθεζεο, ζε αληηζηνηρία κε ηα 
θηεκαηνινγηθά γξαθεία. 

 

Β) Δπαγγελμαηικά μέηρα 

1. Τελ νξηδόληηα παξάηαζε, ηνπιάρηζηνλ κέρξη 30/9/2020 ή πξνηηκόηεξν 
κέρξη 31/12/2020, όισλ αλεμαηξέησο ησλ πξνζεζκηώλ, πνπ ιήγνπλ ην 
επόκελν ρξνληθό δηάζηεκα, θαη αθνξνύλ ην ζύλνιν ησλ 
επαγγεικαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ κεραληθώλ. Ελδεηθηηθά 
αλαθέξνληαη θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ λόκν 4495 
γηα ηα απζαίξεηα, ην πξόγξακκα Εμνηθνλνκώ, ηηο δειώζεηο 
Κηεκαηνινγίνπ, ηε δήισζε γηα ηα αδήισηα η.κ. ζηνπο Δήκνπο, ηνπο 
δαζηθνύο ράξηεο θιπ. 

2. Δπλαηόηεηα αλαζηνιήο δηεμαγσγήο δηαγσληζκώλ ηερληθώλ έξγσλ, 
κειεηώλ θαη πξνκεζεηώλ ηερληθώλ ππεξεζηώλ θιπ από όιεο ηηο 
αλαζέηνπζεο αξρέο θαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηώλ ζηνπο ελ εμειίμεη 
δηαγσληζκνύο, ζην ίδην πιαίζην πνπ ρνξήγεζε παξάηαζε ην Υπνπξγείν 
Υπνδνκώλ ζηα αληίζηνηρα ζέκαηα (έξγα θιπ) αξκνδηόηεηάο ηνπ. 

3. Παξάηαζε πξνζεζκηώλ εθηέιεζεο θάζε είδνπο δεκνζίσλ έξγσλ, πιελ 
απηώλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε επείγνπζαο αλάγθεο θαη 
εηδηθνύ δεκόζηνπ ζπκθέξνληνο – θαη όισλ ησλ ζπλαθώλ δηαδηθαζηώλ 
θαηά ηελ εθηέιεζή ηνπο – θαη’ αλαινγία αληηζηνίρσλ θαηεπζύλζεσλ 
πνπ δόζεθαλ ζε άιιεο πεξηπηώζεηο αλσηέξαο βίαο ζην παξειζόλ 
(θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαηά ηόπνπο, εθηεηακέλεο απεξγίεο θιπ) 

4. Υπνρξεσηηθή ρξήζε εξγαιείσλ ηειεξγαζίαο θαη εθ πεξηθνξάο ιήςεο 
απνθάζεσλ ή αλαβνιή ζπζθέςεσλ πξνόδνπ, ζπλεδξηάζεσλ νκάδσλ 
εξγαζίαο, επηηξνπώλ παξαιαβήο εξγαζηώλ, θιπ ζε όιεο ηηο 
Αλαζέηνπζεο Αξρέο. 

5. Πεξηνξηζκό, θαηά ην δπλαηόλ, ησλ απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ 
όπνπ ε ππνβνιή ηνπο κπνξεί λα αλαβιεζεί θαη λα ζπκπιεξσζεί ζε 
κεηαγελέζηεξν ρξόλν (ινγαξηαζκνί, δηαγσληζκνί, ππνβνιέο θαη 
εγθξίζεηο πιηθώλ θιπ). Να δίλεηαη ε  δπλαηόηεηα ζηνλ πξντζηάκελν ηεο 
δηεπζύλνπζαο ππεξεζίαο λα ππνγξάθεη ινγαξηαζκνύο κε ηελ ππνβνιή 
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ησλ αλαιπηηθώλ επηκεηξήζεσλ  ησλ νπνίσλ ε έγθξηζε ζα κπνξεί λα 
πξαγκαηνπνηείηαη ζε κεηαγελέζηεξν ρξόλν όπσο θαη ε ζύληαμε ησλ 
αληίζηνηρσλ ΠΠΑΕ. 

6. Λήςε κέηξσλ γηα έγθαηξε ρνξήγεζε αζθαιηζηηθήο θαη θνξνινγηθήο 
ελεκεξόηεηαο κε ηε δπλαηόηεηα επέιηθησλ ξπζκίζεσλ (πιεξσκή κε 
γεληθή ελεκεξόηεηα θαη όρη έξγνπ, ρξήζε πξνγελέζηεξεο ελεκεξόηεηαο 
ή πιεξσκή θαη πξνζθόκηζε ελεκεξόηεηαο ζε κεηαγελέζηεξν ρξόλν) 

7. Εγθξίζεηο επηκεηξήζεσλ θαη πηζηνπνηήζεσλ κε ρξήζε ςεθηαθήο 
ππνγξαθήο θαη ςεθηαθά ππνβαιιόκελα. 

8. Πξνώζεζε ησλ πηζηνπνηήζεσλ πξνο πιεξσκή ςεθηαθά (ειεθηξνληθά) 
θαη άκεζα, αλεμαξηήησο ηεο θπζηθήο παξνπζίαο ησλ αξκόδησλ 
ππαιιήισλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπο 

9. Όιεο νη πιεξσκέο λα γίλνληαη κε ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο.   
10. Πιήξε εθαξκνγή ειεθηξνληθώλ δηαδηθαζηώλ ζηηο δηαγσληζηηθέο 

δηαδηθαζίεο.  Υπνρξεσηηθή αληηθαηάζηαζε θάζε εγγξάθνπ πνπ δύλαηαη 
λα εθδνζεί ειεθηξνληθά από ην δεκόζην. Επέθηαζε ηεο ςεθηαθήο 
ππνγξαθήο γηα θάζε είδνπο έγγξαθν. Υπνρξεσηηθή αλαδήηεζε ησλ 
δηθαηνινγεηηθώλ από ηε δηεπζύλνπζα ππεξεζία – αλαζέηνπζα αξρή γηα 
ηα έγγξαθα πνπ παξέρεη δηαιεηηνπξγηθόηεηα ην Υπνπξγείν Ψεθηαθήο 
Δηαθπβέξλεζεο.  

11. Οη δηεπζύλνπζεο ππεξεζίεο – αλαζέηνπζεο αξρέο λα εγθξίλνπλ άκεζα 
ηκεκαηηθέο πηζηνπνηήζεηο ελδηάκεζσλ παξαδνηέσλ,  πξνθεηκέλνπ λα 
ππάξμεη ξεπζηόηεηα ζηηο κειεηεηηθέο εηαηξείεο θαη λα κελ ραζνύλ ζέζεηο 
εξγαζίαο.  

12. Να εμνθιεζνύλ άκεζα όιεο νη εθθξεκείο πιεξσκέο, αλεμαξηήησο ηεο 
θπζηθήο παξνπζίαο ησλ αξκόδησλ ππαιιήισλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπο 

13. Ηιεθηξνληθή ρνξήγεζε ζηνηρείσλ, νηθνδνκηθώλ αδεηώλ, ζρεδίσλ θαη 
θσηναληηγξάθσλ από ηηο Πνιενδνκίεο, ηα Κηεκαηνινγηθά γξαθεία θιπ 
κεηά από αίηεζε ησλ Μεραληθώλ. 

14. Υπνρξεσηηθή ρνξήγεζε βεβαίσζεο ρξήζεο γεο ειεθηξνληθά από θάζε 
ΥΔΟΜ, θαζώο απνηειεί βαζηθό δηθαηνινγεηηθό γηα ελάξμεηο 
επηρεηξήζεσλ, αδεηνδόηεζεο θιπ 

15. Επέθηαζε - ζέζπηζε ειεθηξνληθνύ πξσηνθόιινπ θαη ειεθηξνληθήο 
δηαθίλεζεο εγγξάθσλ ζε όιεο ηηο ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνύο ηνπ 
δεκνζίνπ, γηα ηελ απνθπγή άζθνπσλ κεηαθηλήζεσλ θαη ηελ 
επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηώλ 

16. Παξάηαζε θαηά 2 κήλεο κεηά ηε ιήμε ησλ κέηξσλ γηα όιεο ηηο 
πξνζεζκίεο ππνβνιήο απόςεσλ, γλσκνδνηήζεσλ αιιά θαη 
απαληήζεσλ από αδεηνδνηνύκελνπο, γηα ηε δηαδηθαζία έθδνζεο 
απόθαζεο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθώλ όξσλ θαη έγθξηζεο ΣΜΠΕ πνπ 
εκπίπηνπλ ζην ρξνληθό δηάζηεκα από 15/3 έσο 30/5. 

17. Όιεο νη πξνζεζκίεο ππνβνιήο εηήζησλ ή πεξηνδηθώλ ζηνηρείσλ 
(ελδεηθηηθά απνβιήησλ, ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο, εμνηθνλόκεζεο 
ελέξγεηαο, ΑΠΕ, θαηαλάισζεο πδάησλ, δηθαησκάησλ εθπνκπώλ θιπ) 
από επηρεηξήζεηο, κεραληθνύο, κειεηεηέο θιπ λα κεηαηεζνύλ 
ηνπιάρηζηνλ κέρξη 30/6. 

18.  Τελ ζσζηή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ απαγόξεπζεο ηεο θπθινθνξίαο όζν 
αθνξά ηνπο κεραληθνύο, θαζώο ε θύζε ηεο επαγγεικαηηθήο 
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δξαζηεξηόηεηαο πεξηιακβάλεη θαη κεηαθηλήζεηο καθξηά από ηνλ ηόπν 
θαηνηθίαο, ρσξίο θαλέλα γεσγξαθηθό πεξηνξηζκό 

 

Γ) Οικονομικά μέηρα 

 

1. Τελ άκεζε θαη όρη εηεξνρξνληζκέλε (ηνλ Μάτν) έληαμε ησλ κεραληθώλ – 
αιιά θαη όισλ ησλ ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ επηζηεκόλσλ - ζηελ 
έθηαθηε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ 800€, αλεμαξηήησο ελεκεξόηεηαο. Η 
εμέιημε ηεο παλδεκίαο αιιά θαη νη επηπηώζεηο ηεο ζηελ πξαγκαηηθή 
νηθνλνκία απνδεηθλύνπλ όηη ε ελίζρπζε απηή ησλ 800€ δελ είλαη 
βνήζεκα ή επίδνκα, αιιά ζπληζηά κία αλαγθαία έλεζε ξεπζηόηεηαο 
πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζεη ν ηερληθόο θόζκνο ζηελ θαζνιηθή κείσζε 
ηεο επαγγεικαηηθήο ύιεο θαη ζηα απμεκέλα έμνδα. Καη κάιηζηα ζε έλαλ 
θιάδν πνπ πιήξσζε βαξύηεξα από νπνηνλδήπνηε άιιν, κε όξνπο 
απώιεηαο ηδίξνπ θαη εξγαζηώλ, δέθα ζπλερόκελα ρξόληα θξίζεο. 

2. Τπρόλ εληζρύζεηο κε ηε κνξθή επηηαγώλ θαηάξηηζεο δελ είλαη δπλαηόλ 
λα αληηθαζηζηνύλ ηηο έθηαθηεο εληζρύζεηο γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο, 
όπσο ε πγεηνλνκηθή θξίζε πνπ βηώλνπκε, αιιά κόλν λα ιεηηνπξγήζνπλ 
ζπκπιεξσκαηηθά. Σεκεηώλεηαη κε έκθαζε όηη ν θιάδνο ησλ κεραληθώλ 
είλαη από ηνπο πην θαηαξηηζκέλνπο θιάδνπο ηεο ρώξαο, εηδηθά ζηηο λέεο 
ηερλνινγίεο, κεγάιν κέξνο ησλ νπνίσλ ν ίδηνο παξάγεη θαη 
ρξεζηκνπνηεί θαζεκεξηλά εδώ θαη δεθαεηίεο. Είλαη αζηείν ε Πνιηηεία, 
πνπ θάλεη αγώλα κε πξνηξνπή θαη πξνηάζεηο ηνπ ΤΕΕ ζε πνιιέο 
πεξηπηώζεηο, λα κεηαθέξεη κεγάιν κέξνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζηνλ 
ςεθηαθό θόζκν (όπσο νη νηθνδνκηθέο άδεηεο...), λα ζεσξεί ςεθηαθά 
αγξάκκαηνπο ηνπο Έιιελεο κεραληθνύο. Η κόλε πεξίπησζε λα θαλεί 
ρξήζηκε ε επηδόηεζε θαηάξηηζεο κε ηνπο όξνπο πνπ δηαθαίλνληαη, είλαη 
λα απνηειεί ε επηινγή ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηνπ θνξέα παξνρήο ηεο 
ειεύζεξε επηινγή ηνπ εθπαηδεπόκελνπ, ρσξίο ρσξηθνύο ή άιινπο 
πεξηνξηζκνύο. Σε νπνηνδήπνηε ελδερόκελν, ην ΤΕΕ δελ δέρεηαη, κε 
βάζε ην λόκν θαη ην Σύληαγκα, νη κεραληθνί λα πηζηνπνηνύληαη γηα 
ηερληθέο γλώζεηο, από όπνπ πξνθύπηνπλ επαγγεικαηηθά θαη ζπλαθή 
δηθαηώκαηα, από άιινλ θνξέα, γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν. Αλ ε Πνιηηεία 
θξίλεη όηη νη επηζηήκνλεο ηεο ρώξαο ρξεηάδνληαη ηώξα θαηάξηηζε, ην 
ΤΕΕ δηαβεβαηώλεη ηελ Πνιηηεία όηη νη πεξηζζόηεξνη κεραληθνί 
ρξεηάδνληαη θαηάξηηζή θπξίσο ζε αληηθείκελα επηζηεκνληθήο θαη 
επαγγεικαηηθήο αηρκήο πνπ δελ πξνζθέξνληαη ζήκεξα από ηε 
ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηα ησλ εγρώξησλ θνξέσλ παξνρήο θαηάξηηζεο 
(νη εηζεγεηέο ησλ νπνίσλ επίζεο πνιιέο θνξέο είλαη κεραληθνί…) αιιά 
κόλν ζε εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα πςειήο ζηάζκεο. Καη απηό κπνξεί λα 
γίλεη ηόζν αλεμάξηεηα όζν θαη ζην πιαίζην επξύηεξνπ πξνγξάκκαηνο 
ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο θαη ηεο 
εμσζηξέθεηαο ησλ κεραληθώλ θαη ηνπ ηερληθνύ θόζκνπ από ην ΕΣΠΑ. 
Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, είλαη πξνηηκόηεξν νη πόξνη λα 
θαηεπζπλζνύλ εθεί πνπ ππάξρεη πξαγκαηηθή αλάγθε ηελ πεξίνδν ηεο 
θξίζεο. 
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3. Έληαμε ησλ κεραληθώλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηερληθνύ θόζκνπ ζην 
κέηξν θαηαβνιήο ηνπ 60% ηνπ κηζζώκαηνο επαγγεικαηηθήο ζηέγεο, 
θαζώο εδώ θαη έλαλ κήλα πεξίπνπ, πνιύ πξηλ ηα κέηξα απαγόξεπζεο 
θπθινθνξίαο, όιεο νη δεκόζηεο αξρέο ππνιεηηνπξγνύζαλ θαη θαλείο 
κεραληθόο θαη εηαηξεία δελ κπνξνύζε λα νινθιεξώζεη από ηελ αξρή 
κέρξη ην ηέινο θακία εξγαζία. 

4. Ελζσκάησζε ζηα κέηξα ελίζρπζεο όισλ ησλ ΚΑΔ πνπ αθνξνύλ 
δξαζηεξηόηεηεο κεραληθώλ θαη ηερληθνύ θόζκνπ, ρσξίο εμαηξέζεηο, 
αιιά θαη ηεο βηνκεραλίαο. 

5. Οξηδόληηα παξάηαζε, ηνπιάρηζηνλ γηα έμη κήλεο, όισλ αλεμαηξέησο ησλ 
θνξνινγηθώλ θαη αζθαιηζηηθώλ θαηαβνιώλ πνπ ιήγνπλ ην επόκελν 
ρξνληθό δηάζηεκα (Απξίιηνο, Μάτνο, Ινύληνο) θαη αθνξνύλ ηηο 
επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, Κακία απώιεηα ξπζκίζεσλ λα κελ 
ππάξμεη ζε απηό ην δηάζηεκα. Όιεο νη εμ αλαζηνιήο ππνρξεώζεηο λα 
θαηαβιεζνύλ ζε δόζεηο κε ηελ επάλνδν ζε κηα θαλνληθόηεηα ηεο 
νηθνλνκίαο. 

6. Έθπησζε 25% ζε αζθαιηζηηθέο θαη θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο κε 
πξνζεζκία πιεξσκήο Απξηιίνπ θαη Μαΐνπ, αλεμαξηήησο ηνπ κήλα πνπ 
αθνξά, ζε όζνπο κπνξνύλ θαη εμνθινύλ εληόο ησλ πξνζεζκηώλ 

7. Αλαζηνιή ππνβνιήο δειώζεσλ ΦΠΑ ώζηε λα πξνθύςεη θαη αλαζηνιή 
ππνρξέσζεο πιεξσκήο ηνπ, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην πέξαο ηνπ πξώηνπ 
εμακήλνπ ηνπ έηνπο. 

8. Πεξίνδνο ράξηηνο (αλαζηνιή θαηαβνιήο) γηα όιεο ηηο δαλεηαθέο 
ππνρξεώζεηο επηρεηξήζεσλ θαη ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ πξνο 
ηξάπεδεο γηα έμη κήλεο 

9. Καηάξγεζε ηνπ ηέινπο επηηεδεύκαηνο εληόο ηεο ρξήζεο  
10. Πόξνη από ην ΕΣΠΑ πξέπεη λα δηαηεζνύλ άκεζα, κε λέα εηδηθά 

πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ θαη 
δηεπθόιπλζεο ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, ζε επηζηεκνληθνύο ηνκείο 
αηρκήο παγθνζκίσο, όπσο είλαη ζρεδόλ όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο 
κεραληθώλ κε παξάιιεια θίλεηξα αύμεζεο απαζρόιεζεο, θάιπςεο 
ησλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ θαη δαπαλώλ, αύμεζεο ηεο εμσζηξέθεηαο 
αιιά θαη επελδύζεσλ ζε εμνπιηζκό θαη θαηλνηόκεο ππεξεζίεο. Να 
πξνρσξήζνπλ εηδηθά, ζηνρεπκέλα, αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα γηα ηελ 
πξνώζεζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. Οη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο λα 
πξνρσξήζνπλ άκεζα - όρη ηνλ Μάτν - θαζώο όια κπνξνύλ λα γίλνπλ 
ειεθηξνληθά,  

11. Τα πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, κέζσ 
εγγπνδνζίαο αιιά θαη ηεο επηζηξεπηέαο πξνθαηαβνιήο, πνπ 
αλαθνίλσζε ε θπβέξλεζε, λα ιακβάλνπλ ππόςηλ ηνπο ηελ πξαγκαηηθή 
θαηάζηαζε ζηελ νηθνλνκία θαη ηνπο όξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ 
επηρεηξήζεσλ θαη όρη ηηο γλσζηέο γξαθεηνθξαηηθέο θαη ηππηθέο 
αγθπιώζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηόζν ην ηξαπεδηθό ζύζηεκα όζν θαη ηηο 
πξνθεξύμεηο ησλ πεξηζζόηεξσλ πξνγξακκάησλ κε ρξεκαηνδόηεζε 
από θνηλνηηθνύο πόξνπο. 

12. Δπλαηόηεηα ρνξήγεζεο άκεζα, κέζα ζηνλ Απξίιην,  άηνθσλ δαλείσλ 
θεθαιαίνπ θίλεζεο κε επέιηθηνπο όξνπο από ηηο ηξάπεδεο.  
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Γηα ηελ θαιύηεξε ελεκέξσζε θαη επηθνηλσλία ησλ πξνηάζεώλ ηεο, αιιά θαη 
ησλ ηδηαίηεξσλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ν θιάδνο, ε ΔΕ ηνπ ΤΕΕ ζε 
ζπλελλόεζε κε ηνλ Πξόεδξν ηνπ ΤΕΕ, αλαιακβάλεη ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο, 
ελεκεξώλεη αλαιπηηθά γηα ηα αλσηέξσ ηελ θπβέξλεζε θαη ζα δεηήζεη 
ζπλάληεζε – ειεθηξνληθή δηάζθεςε κε ηνπο εθπξνζώπνπο όισλ ησλ 
θνηλνβνπιεπηηθώλ θνκκάησλ. 

 


