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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΠΡΟΘΕΣΑ ΜΕΣΡΑ ΣΗΡΙΞΗ ΣΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ COVID-19
Επηζηνιή πξνο ηνπο αξκόδηνπο Υπνπξγνύο απέζηεηιε ην ΤΕΕ Πεινπνλλήζνπ δεηώληαο ηε ιήςε
πξόζζεησλ κέηξσλ ελίζρπζεο θαη ζηήξημεο ησλ Μεραληθώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ επηπηώζεσλ ηεο
παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ Covid-19 αλαθέξνληαο ηα εμήο :
Σε ζπλέρεηα ηεο από 27-3-2020 επηζηνιήο καο θαη θαηόπηλ ηεο ζηαδηαθήο ιήςεο κέηξσλ από ηελ
Πνιηηεία γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγεί ε παλδεκία, επαλεξρόκαζηε
θαηαζέηνληαο πξνηάζεηο ε πινπνίεζε ησλ νπνίσλ πηζηεύνκε όηη ζα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ
αληηκεηώπηζε ησλ επηπηώζεσλ ηνπ Covid-19 ζην επάγγεικα ηνπ Μεραληθνύ θαη ζηελ νηθνλνκία ηεο
ρώξαο.
Με αίζζεκα επζύλεο πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο Μεραληθνύο, πξνο όινπο ηνπο ζπκπνιίηεο καο θαη κε
δηάζεζε λα ζπλδξάκνκε ζην ηδηαίηεξα δύζθνιν έξγν ηεο Πνιηηείαο, παξαζέηνκε κέηξα πνπ πξέπεη λα
ιεθζνύλ θαη ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ άκεζα έηζη ώζηε λα κπνξέζεη ε Παηξίδα καο θαη όινη εκείο
λα αληηκεησπίζνκε κε ηηο κηθξόηεξεο απώιεηεο ηελ θξίζε ηεο παλδεκίαο, λα επαλέιζνκε ζηελ
θαλνληθόηεηα θαη λα πξνρσξήζνκε ζε πξαγκαηηθή αλάπηπμε :


Έληαμε όισλ ησλ ΚΑΔ ησλ Μεραληθώλ ζην θαζεζηώο έθηαθηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ησλ 800
επξώ από ηνλ κήλα Μάην ρσξίο πεξηνξηζηηθνύο όξνπο. Σε όηη αθνξά ηελ ελίζρπζε κε ηε κνξθή
επηηαγώλ θαηάξηηζεο πνπ εθαξκόδεηαη, δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηπρόλ έθηαθηεο εληζρύζεηο γηα
ιόγνπο αλσηέξαο βίαο, όπσο ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ βηώλνπκε ιόγσ παλδεκίαο Covid-19, αιιά
κόλν λα ιεηηνπξγήζεη ζπκπιεξσκαηηθά. Οη Μεραληθνί, όπσο επαλεηιεκκέλσο έρνκε ηνλίζεη θαη ην
νπνίν απνδεηθλύεηαη από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δεκηνπξγία πιήζνπο νινθιεξσκέλσλ
πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ, ρξεηάδνληαη θαηάξηηζε θπξίσο ζε αληηθείκελα επηζηεκνληθήο θαη
επαγγεικαηηθήο αηρκήο θαη κάιηζηα από εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα πςειήο ζηάζκεο.



Δηεύξπλζε ηεο ιίζηαο ησλ ΚΑΔ, πνπ αθνξνύλ πιεηηόκελεο από ηε παλδεκία επηρεηξήζεηο,
πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζε απηή όιεο νη αζθνύκελεο από ηνπο Μεραληθνύο, ηηο
ηερληθέο/θαηαζθεπαζηηθέο επηρεηξήζεηο θάζε κνξθήο θαη από όινλ ηνλ ηερληθό θόζκν δξαζηεξηόηεηεο
ρσξίο θακία εμαίξεζε, θαζώο θαη ηεο βηνκεραλίαο, θαη έληαμε απηώλ ζε όιεο ηηο επεξγεηηθέο δηαηάμεηο
(θνξνινγηθά, αζθαιηζηηθά, εξγαζηαθά, νηθνλνκηθέο εληζρύζεηο θιπ.) πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί θαη
ζεζπίδνληαη γηα άιιεο παξαγσγηθέο νκάδεο.



Δπλαηόηεηα παξάηαζεο θάζε είδνπο ζπκβαηηθώλ πξνζεζκηώλ (εθηέιεζεο θιπ.) δεκνζίσλ έξγσλ θαη
ινηπώλ ζπκβάζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Ν.4412/2016 . Πξνο ηνύην, είλαη απαξαίηεηε ε άκεζε έθδνζε,

από όια ηα Υπνπξγεία ηεο Κπβέξλεζεο, απνθάζεσλ, νη νπνίεο λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηελ από 203-2020 Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (άξζξν 60 “Ζεηήκαηα Δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ”), θαη’
αληηζηνηρία κε ηελ αξηζκ.20319/24-3-2020 απόθαζε ηνπ Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.


Άκεζε εμόθιεζε ησλ νθεηιώλ ηνπ δεκόζηνπ θαη επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα πξνο ηδηώηεο
Μεραληθνύο θαη ηερληθέο επηρεηξήζεηο. Η όιε δηαδηθαζία θαηάζεζεο, ειέγρνπ θαη εγθξίζεσο
ινγαξηαζκώλ λα επηηαρπλζεί θαη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζπλνιηθώο ειεθηξνληθά (ρσξίο λα ρξεηάδεηαη
ε θπζηθή παξνπζία αξκνδίνπ Υπαιιήινπ θαη Μεραληθνύ/Εθπξνζώπνπ επηρείξεζεο). Επίζεο, όζνλ
αθνξά ηα ζρεηηθά απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά, λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα πιεξσκήο κε επέιηθηνπο
όξνπο π.ρ. πιεξσκή κε ρξήζε πξνγελέζηεξσλ ελεκεξνηήησλ ή πιεξσκή θαη πξνζθόκηζε
ελεκεξνηήησλ ζε κεηαγελέζηεξν ρξόλν.
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ππνρξεώζεσλ, ξπζκηζκέλσλ θαη κε, πνπ ιήγνπλ ην επόκελν ρξνληθό δηάζηεκα ρσξίο ηελ απώιεηα
ησλ ξπζκίζεσλ. Η αλαζηνιή απηή λα κελ απνηειεί εκπόδην ζηε ιήςε θνξνινγηθήο/αζθαιηζηηθήο
ελεκεξόηεηαο, άλεπ παξαθξάηεζεο, γηα είζπξαμε ρξεκάησλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη ελήκεξεο
έσο ηνλ Θαλνπάξην 2020. Με ηελ επάλνδν ζε νηθνλνκηθή θαλνληθόηεηα νη ππνρξεώζεηο πνπ
πξνέθπςαλ ην ρξνληθό δηάζηεκα αλαζηνιήο πιεξσκώλ λα θαηαβιεζνύλ ζε 120 άηνθεο δόζεηο.


Επηζηξνθέο θόξσλ θαη εηζθνξώλ κε ζπλνπηηθέο (εμπξέο) δηαδηθαζίεο, π.ρ. επηζηξνθή ησλ
νθεηιόκελσλ από ηνλ ΕΦΚΑ πξνο ηνπο δηθαηνύρνπο ζπλαδέιθνπο Μεραληθνύο εηζθνξώλ (πνπ
έρνπλ θξηζεί βάζεη δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ σο δηπινπιεξσκέλεο θαη εθθξεκεί λα επηζηξαθνύλ) θιπ.



Να δνζεί, σο επίδνκα ελίζρπζεο ζηνπο Μεραληθνύο, ε εηζθνξά ππέξ ΟΑΕΔ (120επξώ/έηνο), πνπ
θαηαβάιινπλ όινη νη Μεραληθνί από ην 2011 κέρξη ζήκεξα.



Άκεζε θαηάξγεζε ηνπ ηέινπο επηηεδεύκαηνο θαη ηεο εηζθνξάο αιιειεγγύεο.



Έθπησζε θόξνπ εηζνδήκαηνο θαη αθύξσζε πξνθαηαβνιήο θόξνπ εηζνδήκαηνο γηα ηα έηε 2019 θαη
2020.



Να απνζπξζεί ε ζύλδεζε ηεο έθπησζεο θαηά 25% ηνπ πνζνύ θαηαβνιήο ησλ εηζθνξώλ ηνπ ΕΦΚΑ,
κε ηνλ ππνινγηζκό ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρώλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ ζρεηηθή ΠΝΠ. Η κείσζε απηή
απνηειεί θίλεηξν γηα ηνπο Μεραληθνύο, αιιά θαη επθαηξία γηα ην Κξάηνο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμνπλ
έζνδα ζην Κξαηηθό ηακείν θαη δελ κπνξεί λα έρεη «ηηκσξηηηθό ραξαθηήξα».



Έληαμε ησλ Μεραληθώλ ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηερληθνύ θόζκνπ ζην
κέηξν θαηαβνιήο ηνπ 60% ηνπ κηζζώκαηνο επαγγεικαηηθήο ζηέγεο.
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επαγγεικαηηώλ γηα ηελ θάιπςε ηνπ θόζηνπο ιεηηνπξγίαο (ελνίθηα, ινγαξηαζκνί ΟΚΩ, κηζζνινγηθό θαη
αζθαιηζηηθό θόζηνο, ζπληήξεζεο ή αλαλέσζεο εμνπιηζκνύ θ.α.).


Δπλαηόηεηα ρνξήγεζεο από ηηο ηξάπεδεο άηνθσλ δαλείσλ κε επλντθνύο όξνπο πξνθεηκέλνπ απηά λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ σο θεθάιαηα θίλεζεο.



Καζνξηζκόο πεξηόδνπ αλαζηνιήο θαηαβνιήο από επηρεηξήζεηο θαη ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο όισλ
ησλ δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ πξνο ηηο ηξάπεδεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζηεγαζηηθώλ
δαλείσλ.



Αλαζηνιή ηεο ππνρξέσζεο γηα θαηάηαμε ησλ λέσλ θηεξίσλ σο Κ.Σ.Μ.Κ.Ε. κέρξηο όηνπ λα
νινθιεξσζνύλ ε αλαζεώξεζε ηνπ Κ.ΕΝ.Α.Κ. θαη επαλαθαζνξηζζνύλ ηα θξηηήξηα ησλ θηεξίσλ σο
Κ.Σ.Μ.Κ.Ε.



Παξάηαζε κέρξη 31-12-2020 όισλ αλεμαηξέησο ησλ πξνζεζκηώλ πνπ αθνξνύλ ην ζύλνιν ησλ
επαγγεικαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ Μεραληθώλ θαη νη νπνίεο εθπλένπλ ην επόκελν ρξνληθό
δηάζηεκα (λόκνπ απζαηξέησλ, πξνγξάκκαηνο εμνηθνλνκώ, δειώζεσλ Κηεκαηνινγίνπ, δαζηθώλ
ραξηώλ, δειώζεσλ ΤΑΠ θιπ.).



Παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο κέρξη 31-12-2021 ησλ νηθνδνκηθώλ αδεηώλ θαη αλαζεσξήζεώλ ηνπο,
ησλ νπνίσλ είρε παξαηαζεί ε εκεξνκελία ιήμεώο ηνπο έσο 31-12-2020.



Παξάηαζε ηζρύνο κέρξη 31-12-2020 ησλ πξνεγθξίζεσλ νηθνδνκηθώλ αδεηώλ, ησλ εγθξίζεσλ
εξγαζηώλ δόκεζεο κηθξήο θιίκαθαο θαη ησλ αλαζεσξήζεσλ νηθνδνκηθώλ αδεηώλ, ησλ νπνίσλ νη
πξνζεζκίεο ιήγνπλ ην δηάζηεκα από 1-3-2020 έσο 30-6-2020.



Εμάκελε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο αλαζεώξεζεο ησλ αδεηώλ γηα ηηο νπνίεο έρεη ππνβιεζεί, ή ζα
ππνβιεζεί, γλσζηνπνίεζε πξόζζεησλ εξγαζηώλ.



Παξάηαζε ηνπιάρηζηνλ κέρξη 30-6-2020 όισλ ησλ πξνζεζκηώλ ππνβνιήο εηήζησλ ή πεξηνδηθώλ
ζηνηρείσλ ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ (κεηξών απνβιήησλ, ελεξγεηαθώλ θαηαλαιώζεσλ θαη
εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο, εθπνκπήο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ, θαηαλάισζεο πδάησλ θιπ.).



Παξάηαζε ησλ πξνγξακκάησλ επηδόηεζεο ΕΣΠΑ θαη LEADER γηα ηηο ηνπξηζηηθέο θαη ινηπέο
επηδνηνύκελεο επηρεηξήζεηο θαηά ηνπιάρηζηνλ 2 έηε.



Οξζή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ απαγόξεπζεο ηεο θπθινθνξίαο όζν αθνξά ηνπο Μεραληθνύο θαη ρσξίο
θαλέλα γεσγξαθηθό πεξηνξηζκό, θαζώο ε θύζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο πεξηιακβάλεη
θαη κεηαθηλήζεηο καθξηά από ηελ έδξα ηνπο θαη ηνλ ηόπν θαηνηθίαο ηνπο.



Πιήξεο εθαξκνγή ειεθηξνληθώλ δηαδηθαζηώλ έηζη ώζηε ε ιήςε ησλ απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ
γηα ηελ έθδνζε αδεηώλ δόκεζεο θαζώο θαη γλσζηνπνηήζεσλ εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο
επηρεηξήζεσλ λα πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο ηελ απαίηεζε θπζηθήο παξνπζίαο ηνπ Μεραληθνύ ή ηνπ
ηδηώηε (π.ρ. πιεξσκή εηζθνξώλ ζηε ΔΟΥ όπσο: ΚΗ ςήθηζκα, παξάβνια θ.α., έλαξμε/κεηαβνιή
νηθνδνκηθνύ έξγνπ θαη πιεξσκή πξνθαηαβνιήο ζηνλ ΕΦΚΑ, ιήςε πξόζθαηνπ πηζηνπνηεηηθνύ
ηδηνθηεζίαο, ρνξήγεζε βεβαίσζεο ρξήζεσλ γεο θιπ).



Πιήξεο

ςεθηαθόο

εθζπγρξνληζκόο

Δεκνζίνπ

:

Εθαξκνγή-επέθηαζε-ζέζπηζε

ζπζηήκαηνο

ειεθηξνληθήο δηαθίλεζεο εγγξάθσλ (ΣΗΔΕ) κε ρξήζε ςεθηαθήο ππνγξαθήο από όινπο,
ειεθηξνληθνύ πξσηνθόιινπ θιπ. ζε όιεο ηηο ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνύο ηνπ Δεκνζίνπ θαη
επξύηεξνπ Δεκνζίνπ ηνκέα. Γεληθώο ελίζρπζε θαη δηεύξπλζε ησλ ειεθηξνληθώλ (εμ απνζηάζεσο)
ππεξεζηώλ γηα δηεθπεξαηώζεηο ππνζέζεσλ / ζπλεδξηάζεηο / έθδνζε απνθάζεσλ ζηηο Δεκόζηεο
Υπεξεζίεο, ζηηο Επηηξνπέο θαη ζηα Σπκβνύιηα (Πνιενδνκίεο, Τερληθέο Υπεξεζίεο, ΕΦΚΑ, ΔΟΥ,
Δ/λζε Αλάπηπμεο, Επηηξνπέο Απζαηξέησλ, ΣΥΠΟΘΑ, ΣΑ θιπ).
Η Πξόεδξνο ΤΕΕ Πεινπνλλήζνπ
Φαξίθιεηα Δ. Τζηώιε

