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Ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

στην 3η Τακτική Συνεδρίαση της 18ης Μαρτίου 2021  

για τη λήψη μέτρων στήριξης των Μηχανικών στην εποχή της πανδημίας 

 

Ο κλάδος των Μηχανικών, όλο αυτό το διάστημα, στηρίζει την οικονομία της χώρας, 

ανταποκρινόμενος στις ευθύνες του επαγγέλματος απέναντι στην κοινωνία. Καλούμαστε να 

αντιμετωπίσουμε καθημερινά τόσο τον υγειονομικό κίνδυνο, όσο και τις συνέπειες της πανδημίας 

στην εύρυθμη λειτουργία φορέων που επηρεάζουν άμεσα την επαγγελματική μας δραστηριότητα 

(καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση αιτημάτων σε πολεοδομίες κ.ά.). Και όλα αυτά, σε ένα πλαίσιο 

ασφυκτικών προθεσμιών που αφορούν στις επαγγελματικές δραστηριότητες του κλάδου, παρά το 

γεγονός ότι υπήρχαν ανυπέρβλητα εμπόδια στην ομαλή εκτέλεση αυτών. Ταυτόχρονα, το πάγωμα 

της οικονομίας έχει επηρεάσει αναπόφευκτα τον κλάδο, ενώ παράλληλα οι υποχρεώσεις προς το 

Κράτος τρέχουν. Πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση με πράξεις να αφουγκραστεί τα προβλήματα του 

κλάδου και να σταματήσει η απαξίωση στον κόσμο των Μηχανικών, όπως παρατηρούμε το 

τελευταίο διάστημα. 

Με τον παρόν ψήφισμα, καλούμε την Κυβέρνηση να αποφασίσει: 

1. Την οριζόντια παράταση, τουλάχιστον μέχρι 30.06.2021, όλων ανεξαιρέτως των 

φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων που λήγουν το επόμενο χρονικό διάστημα και 

αφορούν το σύνολο των επαγγελματικών μας δραστηριοτήτων. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω: εισφορές προς τον ΕΦΚΑ, φορολογικές υποχρεώσεις, 

ληξιπρόθεσμες επιταγές και ημερομηνίες συμβάσεων και διαγωνισμών, ρυθμίσεις φορολογικών και 

ασφαλιστικών υποχρεώσεων. 

2. Έκπτωση 25% σε ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις με προθεσμία πληρωμής 

έως και τέλος Ιουνίου 2021 σε όσους εξοφλούν εντός των προθεσμιών. 

3. Ενίσχυση ρευστότητας μέσω επιδότησης, είτε από τον κρατικό προϋπολογισμό είτε από 

προγράμματα ΕΣΠΑ, για άτοκα δάνεια κίνησης, κάλυψη επαγγελματικού ενοικίου, αγορά 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού για προσαρμογή στην εξ αποστάσεως εργασία και μέσω φορολογικών 

ελαφρύνσεων, όπως είναι η απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος 

4. Την επέκταση καταβολής του επιδόματος 400€ σε όλους τους συναδέλφους που έχουν 

εισόδημα κάτω από 12.000€, ανεξαρτήτως άλλων κριτηρίων, από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας 

υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων (που προβλέπεται στον ν. 3986/2011). 
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5. ∆ιεκπεραίωση όλων των υποθέσεων με τους ∆ημόσιους Φορείς / Υπηρεσίες μέσω 

διαδικτύου (Γραμματεία, Τεχνικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες ∆όμησης, Πυροσβεστική και άλλες 

αδειοδοτούσες αρχές, Υπουργεία, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού κλπ). 

Θεσσαλονίκη 18.3.2021 

Τα μέλη της “Α” ΤΕΕ/ΤΚΜ 

 

 


