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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Ανηιμεηώπιζη ηων επιπηώζεων ηης πανδημίας ζηον Σετνικό Κόζμο, ζηηά ηο 

ΣΕΕ/ΣΚΜ με επιζηολή προς ηοσς ζσναρμόδιοσς Τποσργούς 

 

Τε ιήςε, από ηελ θπβέξλεζε, ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ ζηήξημεο ηνπ ηερληθνύ θόζκνπ, 

δεηά ε Γ.Δ. ηνπ ΤΔΔ/ΤΚΜ κε επηζηνιή ηνπ Πξνέδξνπ θ. Γηώξγνπ Τζαθνύκε πξνο ηνπο 

Υπνπξγνύο: α) Οηθνλνκηθώλ θ. Φξήζην Σηατθνύξα, β) Αλάπηπμεο & Δπελδύζεσλ θ. 

Σππξίδσλα Άδσλη Γεσξγηάδε, γ) Δξγαζίαο & Κνηλσληθώλ Υπνζέζεσλ θ. Ισάλλε 

Βξνύηζε, δ) Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο θ. Κσλζηαληίλν Φαηδεδάθε, ε) Δζσηεξηθώλ θ. 

Παλαγηώηε Θενδσξηθάθν θαη ζη) Υπνδνκώλ & Μεηαθνξώλ θ. Κσλζηαληίλν Καξακαλιή. 

 

Σηελ επηζηνιή ππνγξακκίδεηαη πσο όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ηερληθνύ θιάδνπ έρνπλ 

νπζηαζηηθά αλαζηαιεί, αθελόο ιόγσ ηεο αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο επζύλεο ησλ 

ζπλαδέιθσλ πνπ «κέλνπλ ζπίηη», αθεηέξνπ ιόγσ αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ 

πνπ εκπνξεύνληαη πξώηεο ύιεο απαξαίηεηεο γηα θάζε είδνπο εξγαζία επηζθεπήο, 

ζπληήξεζεο, ή θαηαζθεπήο. 

 

Τνλίδεηαη αθόκε, πσο: «Γεδνκέλνπ όηη ν θιάδνο ησλ Μεραληθώλ θαη ησλ Τερληθώλ – 

Μειεηεηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ζπγθαηαιέγεηαη ζε εθείλνπο πνπ ππέζηεζαλ ηηο βαξύηεξεο 

ζπλέπεηεο ηεο καθξόρξνλεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, είλαη απνιύησο αλαγθαίν ε Κπβέξλεζε 

– ε νπνία έρεη επηδείμεη κέρξη ζηηγκήο ηα αλαγθαία  αληαλαθιαζηηθά – λα ιάβεη άκεζα 

επηπιένλ κέηξα πξνζηαζίαο θαη ππνζηήξημήο ηνπ θιάδνπ, νύησο ώζηε απηόο λα 

ζπλερίζεη λα ζπκβάιεη κε όιεο ηνπ ηηο παξαγσγηθέο δπλάκεηο ζηελ ζπλνιηθή 

πξνζπάζεηα ηεο ρώξαο γηα ηελ αλάθηεζε ζηαζεξώλ ξπζκώλ αλάπηπμεο ηα επόκελα 

ρξόληα.» 

 

Η Γ.Δ. ηνπ ΤΔΔ/ΤΚΜ επηζεκαίλεη πσο είλαη απνιύησο αλαγθαίν λα ιεθζνύλ ηα 

παξαθάησ κέηξα: 

 



1. Γπλαηόηεηα αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο ησλ εξγνηαμίσλ, δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ 

έξγσλ, εθόζνλ ην επηζπκεί ν αλάδνρνο θαη ην επηβάινπλ νη ζπλζήθεο (έιιεηςε 

πιηθώλ ή/θαη πξνζσπηθνύ), ρσξίο πνηληθέο ξήηξεο. 

2. Άκεζε απνπιεξσκή όισλ ησλ νθεηιόκελσλ πηζηνπνηεκέλσλ ινγαξηαζκώλ από ην 

δεκόζην θαη επξύηεξν δεκόζην ηνκέα, γηα ρξνληθό δηάζηεκα 6 κελώλ,  ιόγσ ηνπ 

επείγνληνο ραξαθηήξα θαη θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4412/2016, ρσξίο 

έιεγρν από δηαρεηξηζηηθέο ή άιιεο ελδηάκεζεο ππεξεζίεο πνπ ππνιεηηνπξγνύλ θαη 

ρσξίο ηελ πξνζθόκηζε θνξνινγηθήο - αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο. 

3. Αλαζηνιή πιεξσκήο όισλ ησλ αζθαιηζηηθώλ θαη θνξνινγηθώλ ππνρξεώζεσλ γηα 

ηνπιάρηζηνλ 2 κήλεο (Μάξηην - Απξίιην) θαη αλαβνιή γηα 4 κήλεο. 

4. Αλαζηνιή ησλ θιεξώζεσλ νξηζκνύ ειεγθηώλ δόκεζεο γηα ηνπιάρηζηνλ 2 κήλεο. 

5. Παξάηαζε δηαδηθαζίαο δηελέξγεηαο δεκνζίσλ δηαγσληζκώλ πνπ βξίζθνληαη ζε 

εμέιημε από όια ηα Υπνπξγεία θαη ηνπο θνξείο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην Δζληθό 

Σύζηεκα Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (ΔΣΗΓΗΣ), όρη κόλν από ην 

Υπνπξγείν Υπνδνκώλ & Μεηαθνξώλ. 

6. Παξάηαζε γηα 6 κήλεο θάζε είδνπο πξνζεζκίαο πνπ αθνξά είηε δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

αλεμάξηεηα από ην ζηάδην αλάζεζεο, είηε ην πξόγξακκα Δμνηθνλνκώ θαη’ νίθνλ, είηε 

δειώζεηο ππαγσγήο αθηλήησλ ζε λόκνπο όπσο α) ηαθηνπνίεζε / ξύζκηζε 

απζαηξέησλ β) δήισζε ηδηνθηεζίαο Δζληθνύ Κηεκαηνινγίνπ / Κηεκαηνγξάθεζεο θαη 

Γαζνινγίνπ γ) δειώζεηο ηξνπνπνίεζεο επηθαλεηώλ ζε Γήκνπο. 

7. Γηεθπεξαίσζε όισλ ησλ ππνζέζεσλ κε ηνπο δεκόζηνπο θνξείο/ππεξεζίεο κέζσ 

δηαδηθηύνπ (Γξακκαηεία, Τερληθέο Υπεξεζίεο, Υπεξεζίεο Γόκεζεο, Ππξνζβεζηηθή θαη 

άιιεο αδεηνδνηνύζεο αξρέο, Πεξηθέξεηα, Υπνπξγεία θιπ). 

8. Άκεζε έληαμε ησλ ΚΑΓ πνπ αθνξνύλ όινπο ηνπο κεραληθνύο, ζηα κέηξα ζηήξημεο 

ησλ θιάδσλ πνπ πιήηηνληαη από ηελ εμάπισζε ηνπ Covid-19: Τερληθέο Δηαηξίεο 

(ΚΑΓ 4110, 4120, 4211, 4212, 4213, 4221, 4222, 4291, 4299, 4311, 4312, 4321, 

4322, 4329, 4331, 4332, 4333, 4334, 4339, 4391, 4399), Δπηζθεπήο Μεηαιιηθώλ 

Πξντόλησλ Μεραλεκάησλ θαη Δηδώλ Δμνπιηζκνύ (ΚΑΓ 3311, 3317, 3319), 

Δγθαηάζηαζεο Βηνκεραληθώλ Μεραλεκάησλ θαη Δμνπιηζκνύ (ΚΑΓ 3320), 

Δπηρεηξήζεηο Ηιεθηξνληθώλ Σπζηεκάησλ θαη Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ (ΚΑΓ 6201, 

6202, 6203, 6209, 6311), Γξαζηεξηόηεηεο Κεληξηθώλ Γξαθείσλ (ΚΑΓ 7010), 

Δπηζθεπή Ηιεθηξνληθνύ Δμνπιηζκνύ (ΚΑΓ 9511).  

 

                                                               Από ηο Γραθείο Σύποσ ηοσ ΣΕΕ/ΣΚΜ 

Σα Δεληία Σύποσ ηοσ ΣΕΕ/ΣΚΜ καηατωρούνηαι ζηην ιζηοζελίδα ηοσ, 

www.tkm.tee.gr, ζηο link, Οργάνωζη Τπηρεζιών/Γραθείο Σύποσ 

http://www.tkm.tee.gr/

