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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
Θεσσαλονίκη, 15.11.2020
Αριθ. πρωτ. 1681
ΠΡΟΣ:
1. κ. Χρήστο Σταϊκούρα
Υπουργό Οικονομικών
Νίκης 5-7 - ΤΚ 101 80, ΑΘΗΝΑ
email: ministeroffice@minfin.gr
2. κ. Άδωνι Γεωργιάδη
Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων
Νίκης 5-7 - ΤΚ 101 80, ΑΘΗΝΑ
email: minister.sec@mnec.gr
3. κ. Κώστα Αχ. Καραμανλή
Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε - ΤΚ 101 91, ΠΑΠΑΓΟΥ
email: ypourgos@yme.gov.gr, info@kostaskaramanlis.gr

ΘΕΜΑ: Προτάσεις για μέτρα στήριξης των μηχανικών και λοιπών επιστημόνων κατά το
δεύτερο κύμα της πανδημίας του COVID-19
ΣΧΕΤ.: Η με αριθ. πρωτ. 1609/4.5.2020 επιστολή μας
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ Οικονομικών,
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ Υποδομών και Μεταφορών,
Με το δεύτερο κύμα της πανδημίας του COVID-19, ο κλάδος των μελετητών Δημοσίων Έργων
συνεχίζει να πλήττεται βαρύτατα από τις επιπτώσεις των περιοριστικών μέτρων. Παρά το γεγονός
ότι τα γραφεία μας δεν έχουν αναστείλει υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, η υπολειτουργία των
δημοσίων Υπηρεσιών, οι οποίες είναι οι μόνιμοι και συχνά αποκλειστικοί συνεργάτες μας, και η
εφαρμογή της τηλε-εργασίας μέρους των εργαζομένων μας, καθιστά αδύνατη την εύρυθμη
λειτουργία των γραφείων μας. Επιπλέον, αν και δεν διακόπηκε η παραγωγή των δημοσίων έργων,
από τη μελέτη ως την κατασκευή, υπάρχουν δυσχέρειες ή και αδυναμία για μετακινήσεις, επιτόπιες
επισκέψεις, αυτοψίες, συναντήσεις μεταξύ συνεργατών κ.λπ.
Ξεπερνώντας τα παραπάνω προβλήματα, και στην πρώτη περίοδο των περιοριστικών μέτρων και
στην παρούσα, οι μελετητές δημοσίων έργων, μηχανικοί και λοιποί επιστήμονες,
συμμορφούμενοι στις οδηγίες της πολιτείας, έλαβαν μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των
γραφείων τους και την προστασία των εργαζομένων, των οικείων τους και των ατόμων με τα οποία
συνεργάζονται, συνέχισαν και συνεχίζουν να παράγουν έργο, έστω και με τους μειωμένους
ρυθμούς, με στόχο την άμβλυνση των προβλημάτων στην παραγωγή των δημοσίων έργων και στις
απορροφήσεις κονδυλίων.
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Η ένταξη των ΚΑΔ των μελετητών δημοσίων έργων στον διευρυμένο κατάλογο των πληττόμενων
κλάδων από την εξάπλωση του COVID-19, στήριξε τα γραφεία μας, αφού πολλοί συνάδελφοι
ωφελήθηκαν από όλα ή τα περισσότερα μέτρα, όπως διευκολύνσεις στην πληρωμή άμεσων
οικονομικών υποχρεώσεων (φορολογικών και ασφαλιστικών), αποζημιώσεις σε εργαζομένους που
τελούν σε καθεστώς αναστολής σύμβασης κ.λπ.
Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,
Τα δυσμενή αποτελέσματα της κατάστασης που ζούμε συνεχίζουν να αυξάνονται και δεν
αναμένεται στο εγγύς μέλλον θετική ανατροπή.
Για τους λόγους αυτούς, σας ζητούμε να συνεκτιμήσετε ότι τα γραφεία μας αποτελούν κρίσιμο
παράγοντα για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας, και ότι με αίσθημα ευθύνης σταθήκαμε
και προσπαθούμε να σταθούμε όρθιοι στις δύσκολες αυτές περιόδους, συνεχίζοντας να παράγουμε
έργο προς όφελος της κοινωνίας, και να θεσμοθετήσετε συμπληρωματικά μέτρα στήριξης του
κλάδου των μελετητών, μηχανικών και λοιπών επιστημόνων.
Στο παραπάνω πλαίσιο προτείνουμε ενδεικτικά:
α.
Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, για όλους τους μηχανικούς και λοιπούς επιστήμονες.
β.
Αναστολή πληρωμής φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών για το επόμενο 6μηνο ή
όσο διαρκεί η πανδημία.
γ.
Επιδότηση ενοικίου της επιχείρησης ή του ατομικού γραφείου τουλάχιστον για τρεις μήνες
μετά τη λήξη των περιοριστικών μέτρων
δ.
Αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800,00 ευρώ μηνιαίως και για τους ελεύθερους
επαγγελματίες μελετητές δημοσίων έργων, μηχανικούς και λοιπούς επιστήμονες, των οποίων
οι ΚΑΔ περιλαμβάνονται στη διευρυμένη λίστα πληττόμενων του Απριλίου 2020
ε.
Επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών μελετητών
δημοσίων έργων, τουλάχιστον μέχρι το ποσό της ελάχιστης καταβολής, και των υπαλλήλων
των γραφείων μελετών, τουλάχιστον για τρεις μήνες μετά τη λήξη των περιοριστικών μέτρων
στ. Εξαίρεση των μελετητών δημοσίων έργων από τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον 4ο κύκλο
της επιστρεπτέας προκαταβολής (ελάχιστος τζίρος αναφοράς κ.λπ.), δεδομένου ότι ο τζίρος
των γραφείων μας έχει πολύ μεγάλες διακυμάνσεις.
ζ.
Κρατική εγγύηση, χωρίς πρόσθετες εγγυήσεις, ή/και επιδότηση επιτοκίου από ευρωπαϊκά
χρηματοδοτικά προγράμματα, για τη σύναψη δανείων με τις ιδιωτικές τράπεζες, χορήγηση
κεφαλαίου κίνησης ποσού ίσου με το 50% του ακαθάριστου εισοδήματος του έτους 2019,
15% επιπλέον για κάθε εργαζόμενο στην επιχείρηση (με την προϋπόθεση ότι ήταν δηλωμένοι
πριν από την έναρξη των περιοριστικών μέτρων) και μέχρι του ποσού του 100%. Για τη
σύναψη του δανείου θα απαιτείται προσκόμιση τιμολογίων προμηθευτών, λογαριασμών
ΔΕΚΟ, καταστάσεων μισθοδοσίας κ.λπ.
Με εκτίμηση
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός
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