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Αμηφηηκνη θ. θ. Υπνπξγνί, 

Τν ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα βηψλνπκε κηα πξσηφγλσξε θαηάζηαζε εμ’ αηηίαο ηεο ελ 

εμειίμεη παλδεκίαο πνπ πιήηηεη νιφθιεξε ηελ πθήιην θαη δνθηκάδεη ηηο αλζξψπηλεο αληνρέο θαη ηελ 

θνηλσληθή ζπλνρή. Τα απνηειέζκαηά ηεο ζα έρνπλ θαηαιπηηθή επέκβαζε ζηε δσή φισλ καο, ήδε 

απφ ηψξα θαη θπξίσο ηελ επφκελε κέξα. Όινη νη ζπλάδειθνη Μεραληθνί είλαη ηδηαίηεξα αλήζπρνη, 

θνβνχκελνη ηφζν γηα ηελ πγεία ησλ ηδίσλ, ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηνπο, φζν θαη γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο παλδεκίαο ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

δξαζηεξηφηεηα.  

Παπόηι δεν ςπάπσει καμία επίζημη απαγόπεςζη ζηην άζκηζη ηος επαγγέλμαηορ 

ηος Μησανικού, ζηη ππάξη αςηή έσει οςζιαζηικά αναζηαλεί.  

Η εθαξκνγή ηνπ θαζ’ φια ζσζηνχ κέηξνπ ηεο εθ πεξηηξνπήο εξγαζίαο ζηηο Γεκφζηεο 

Υπεξεζίεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απαγφξεπζε εμππεξέηεζεο θνηλνχ, θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ 

νινθιήξσζε νπνηαζδήπνηε εθθξεκνχο εξγαζίαο γξαθείνπ – γηαηί γηα θαηλνχξγηα νχηε ιφγνο ελ 

κέζσ θξίζεο – απφ ηε πιεπξά ηνπ Μεραληθνχ.  

Λφγσ ηεο απαγφξεπζεο θπθινθνξίαο θαη ηεο αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο άιισλ 

δξαζηεξηνηήησλ, άξξεθηα ζπλδεδεκέλσλ κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζηα εξγνηάμηα ηα 

νπνία αθφκα είλαη αλνηθηά νη φπνηεο θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ζπλερίδνληαη κε πνιιά 

πξνβιήκαηα θαη εκπφδηα. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα, πέξα απφ ηελ πηζαλφηεηα δηαζπνξάο ηνπ 

ηνχ, ηνλ θίλδπλν λα κελ ηεξεζνχλ ηα ζπκθσλεζέληα ρξνλνδηαγξάκκαηα αιιά θαη λα κελ 

εμαζθαιηζηεί ε βέιηηζηε πνηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο. Δπηπιένλ ε ππνρξεσηηθή παξνπζία ηνπ 

επηβιέπνληα Μεραληθνχ ζε απηά δπζθνιεχεη ιφγσ ηνπ θφβνπ αιιά θαη ηεο απαγφξεπζεο 

θπθινθνξίαο. Θα έρεηε ήδε ελεκεξσζεί γηα ηελ άδηθε επηβνιή πξνζηίκσλ ζε ζπλαδέιθνπο 

Μεραληθνχο νη νπνίνη θαη κεηαθηλήζεθαλ καθξηά απφ ηελ έδξα ηνπο πξνθεηκέλνπ λα επηβιέςνπλ 

ιεηηνπξγνχληα εξγνηάμηα.  

Τν επάγγεικα ηνπ Μεραληθνχ θαη θπξίσο ηνπ κηθξνκεζαίνπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία, πνπ 

θαηά θνηλή νκνινγία απνηειεί ηε ξαρνθνθαιηά ηεο νηθνλνκίαο καο, είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε 

ηελ πξνζσπηθή επαθή είηε κε ηνλ πνιίηε – πειάηε, είηε κε ηνλ ηερλίηε, είηε κε ηνλ ππάιιειν ηεο 



δεκφζηαο ππεξεζίαο θαη απαηηεί ζε φια ηε θπζηθή παξνπζία ηνπ. Γελ απνηειεί απιά κηα δνπιεηά 

γξαθείνπ ε νπνία κπνξεί λα νινθιεξσζεί θαηά κφλαο. Καιέο νη επηκνξθψζεηο θαη ν εμνπιηζκφο 

γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εξγαζία αιιά θάπνηνο πξέπεη λα πάεη ζην ρσξάθη ή λα κπεη ζην ζπίηη θαη 

ηελ επηρείξεζε γηα λα κεηξήζεη. Κη απηφ ην ηειεπηαίν, ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο Πνιηηείαο, 

ζήκεξα απαγνξεχεηαη.  

Τελ ηειεπηαία δεθαεηία ην ζχλνιν αλεμαηξέησο ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ έρεη πιεγεί βάλαπζα 

απφ ηηο αιιεπάιιειεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θξίζεηο. Μέρξη θαη ζήκεξα ν θιάδνο ησλ Μεραληθψλ 

έρεη ζηαζεί αξσγφο ζηε πξνζπάζεηα ηεο Πνιηηείαο γηα ηελ επαλαθνξά ηεο θαλνληθφηεηαο. Γελ 

εθβηάζακε νχηε απεηιήζακε κε απνρέο θαη αλαζηνιέο εξγαζηψλ θαη είκαζηε ίζσο ν κνλαδηθφο 

θιάδνο πνπ πξνζάξκνζε – ε αίζζεζε πνιιψλ είλαη φηη «επηέιηζε» – ηηο ακνηβέο ηνπ ζηε 

δηακνξθνχκελε δχζθνιε πξαγκαηηθφηεηα. Η κέρξη ζήκεξα ζχλεζε πνπ επηδείμακε δηαπηζηψλνπκε 

κεηά ιχπεο καο φηη εθιακβάλεηαη απφ ηε κεξηά ηεο Πνιηηείαο σο αδπλακία. Κη απηφ είλαη θάηη πνπ 

ζε θακία πεξίπησζε δε κπνξνχκε λα ην επηηξέςνπκε.  

Ο Πνιηηεία νθείιεη λα ιάβεη άκεζα ηα θάησζη κέηξα :  

 Να ζπκπεξηιεθζνχλ σο δηθαηνχρνη θαηαβνιήο επηδφκαηνο ζηήξημεο θαη φινη νη 

απηναπαζρνινχκελνη Μεραληθνί πέξαλ απηψλ πνπ εξγάδνληαη σο κηζζσηνί. Η θξίζε καο 

αγγίδεη φινπο, αλεμαξηήησο επαγγεικαηηθήο ζρέζεο, θαη θαλέλαο δελ είλαη δπλαηφλ λα 

απνθιείεηαη απφ ην φπνην κέηξν ζηήξημεο εμαγγέιιεηαη. Αληηιακβαλφκαζηε ηε πξφζεζε ζαο 

λα εμαζθαιίζεηε ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ησλ αδηάζεησλ πηζηψζεσλ ηνπ ΔΣΠΑ, πξέπεη 

φκσο θη εζείο λα αληηιεθζείηε φηη εθιακβάλεηαη απφ ηε πιεηνλφηεηα ησλ ζπλαδέιθσλ 

Μεραληθψλ σο εκπαηγκφο ε απαίηεζε γηα θαηάξηηζε ηνπο, φηαλ απηνί πξψηνη φισλ 

πινπνίεζαλ θαη δηαρεηξίζηεθαλ νινθιεξσκέλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Δπηπιένλ, ην 

πξφβιεκα πθίζηαηαη ζήκεξα θαη δηνγθψλεηαη κέξα κε ηε κέξα θαη ε φπνηα ηφλσζε 

ξεπζηφηεηαο δνζεί ζε ηξεηο θαη πιένλ κήλεο, φηαλ θαη ζα νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο 

επηκφξθσζεο πνπ ζα θαζνξίζεηε, ζα είλαη άθαηξε θαη αλαπνηειεζκαηηθή. Δίλαη απαξαίηεηε 

ε ρσξίο απνθιεηζκνχο έληαμή φισλ ησλ Μεραληθψλ ζε φιεο ηηο αλαγθαίεο επεξγεηηθέο 

δηαηάμεηο πνπ ζα ηζρχζνπλ γηα άιιεο παξαγσγηθέο νκάδεο.  

 Να δηεπξπλζεί ε ιίζηα ησλ ΚΑΓ πνπ εληάζζνληαη ζηελ ιίζηα ησλ πιεηηφκελσλ 

επηρεηξήζεσλ ζπκπεξηιακβάλνληαο απηνχο πνπ αθνξνχλ θαηαζθεπαζηηθέο θαη άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο ζπλπθαζκέλεο κε ην επάγγεικα ηνπ κεραληθνχ, ζχκθσλα θαη κε ηα φζα 

αλαθέξνληαη ζην αίηεκα ηνπ Κεληξηθνχ Τ.Δ.Δ.  

 Να εμαζθαιηζηεί ε παξακνλή ζην θαζεζηψο ξχζκηζεο θνξνινγηθψλ, αζθαιηζηηθψλ θαη 

δαλεηαθψλ νθεηιψλ ζε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο πνζνχ δφζεο γηα φζν δηάζηεκα δηαξθνχλ 

ηα κέηξα έθηαθηεο αλάγθεο.  

 Να δνζεί άκεζα ε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο απφ ηηο ηξάπεδεο άηνθσλ δαλείσλ κε επλντθνχο 

φξνπο πξνθεηκέλνπ απηά λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο θεθάιαηα θίλεζεο απφ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο.  



 Να ρνξεγεζεί ε έθπησζε 25% ζηηο αζθαιηζηηθέο θαη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο πνπ 

πιεξψλνληαη – απφ φζνπο έρνπλ απηή ηε δπλαηφηεηα – κέρξη ην ηέινο Μαξηίνπ, σο 

θίλεηξν. Γελ κπνξεί ην κέηξν λα αθνξά κφλν ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Μαξηίνπ πνπ 

πιεξψλνληαη ηνλ Απξίιην, γηαηί θάηη ηέηνην αθαηξεί πνιχηηκε, απηή ηελ ψξα, ξεπζηφηεηα 

απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Δίλαη απηνλφεην, άκεζεο αλάγθεο θαη θαθψο δελ έρεη λνκνζεηεζεί 

αθφκε. 

 Να ζεζκνζεηεζεί έθπησζε θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη ηέινπο επηηεδεχκαηνο ζε εηήζην 

πνζνζηφ αλάινγν ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ ηζρχνπλ ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα.  

 Να πξνρσξήζνπλ άκεζα νη εμαγγειίεο γηα ηα πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ αλαθνίλσζε ε θπβέξλεζε. Δθαξκνγή εηεζίσλ πξνγξακκάησλ 

ΔΣΠΑ ελίζρπζεο ησλ ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο 

(ελνίθηα, ινγαξηαζκνί ΟΚΩ, κηζζνινγηθφ θαη αζθαιηζηηθφ θφζηνο, ζπληήξεζεο ή 

αλαλέσζεο εμνπιηζκνχ ησλ αηνκηθψλ, κηθξψλ θαη κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θ.α.). 

 Να απνζαθεληζηεί αλ θαη ππφ πνηεο πξνυπνζέζεηο είλαη αζθαιήο ε άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηνο ηνπ Μεραληθνχ θαη φισλ ησλ ζρεηηθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαη γεληθφηεξα ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαζψο θαη λα θαζνξηζηνχλ επαθξηβψο νη φξνη θαη νη 

πεξηνξηζκνί ζηηο κεηαθηλήζεηο απηψλ απφ θαη πξνο ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ηνπο. Σηε 

πεξίπησζε δε πνπ νη εηδηθνί θξίλνπλ φηη ε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εξγνηαμίσλ 

εγθπκνλεί θηλδχλνπο λα αλαζηαινχλ άκεζα νη εξγαζίεο θαη λα δνζνχλ ρξνληθέο παξαηάζεηο 

ρσξίο πνηληθέο ξήηξεο θαζψο θαη λα εμνθιεζνχλ άκεζα νη νθεηιέο ηνπ δεκφζηνπ θαη 

επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα πξνο ηνπο Μεραληθνχο.  

 

Η Πξφεδξνο ΤΔΔ Πεινπνλλήζνπ 

 

Φαξίθιεηα Γ. Τζηψιε 

Πνι.Μερ.Δ.Μ.Π.- M.Sc. 


