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∆ελτίο Τύπου  TEE  
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

19 Μαρτίου 2020 
 

 
Παρέµβαση Στασινού προς την Πολιτεία για την αντιµετώπιση του 
κορωνοϊού και των επιπτώσεών του σε µηχανικούς, τεχνικές εταιρείες 
και τον τεχνικό κόσµο 
 

Με αφορµή την εν εξελίξει πανδηµία του κορωνοϊού, τα µέτρα που 
λαµβάνονται από την Πολιτεία και διεθνείς φορείς και οργανισµούς, και την 
πραγµατική κατάσταση που επικρατεί σήµερα στην ελληνική κοινωνία και 
οικονοµία, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε: 

Ο τεχνικός κόσµος της χώρας βρίσκεται ήδη σε πολύ δυσχερή θέση. Αφενός, 
όπως όλοι, αντιµετωπίζουµε την αβεβαιότητα µπροστά σε µια νέα απειλή. 
Αφετέρου όµως αντιµετωπίζουµε ανυπέρβλητα προβλήµατα, είτε ως 
ελεύθεροι επαγγελµατίες, είτε ως επιστήµονες, είτε ως τεχνικές εταιρείες, είτε 
ως εργολάβοι, είτε ως κατασκευαστές, είτε ως µελετητές. Η αλυσίδα 
παραγωγής και εξυπηρέτησης όλων των θεµάτων που χειρίζονται οι 
µηχανικοί έχει πληγεί από την κρίση. ∆εν µπορεί να ολοκληρωθεί από αρχή 
µέχρι το τέλος καµία εργασία, µε τις υπάρχουσες συνθήκες. Ακόµη χειρότερο, 
η κατάσταση στην αγορά δείχνει να επιδεινώνεται και µε οικονοµικούς όρους 
πλέον. 

Ωστόσο, τόσο προσωπικά, όσο και ως ΤΕΕ, οφείλουµε να επιλέξουµε τον 
δρόµο της ευθύνης. Εµπιστευόµαστε τις δοµές της Πολιτείας που 
αποφασίζουν για τα θέµατα υγείας, ακριβώς όπως και όσο εµπιστεύεται η 
Πολιτεία το ΤΕΕ για τα τεχνικά θέµατα. Εποµένως ζητούµε από όλον τον 
τεχνικό κόσµο να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες του ΕΟ∆Υ και της ΓΓΠΠ. 
Ζητούµε όµως και από την Πολιτεία να εξετάσει στην πράξη ποιες 
δραστηριότητες πρέπει να ανασταλούν και να λάβει µέτρα για όσους 
πλήττονται. Για αυτούς τους λόγους αποστέλλω αναλυτική επιστολή σε όλα τα 
συναρµόδια Υπουργεία, ζητώντας συγκεκριµένες δράσεις και µέτρα για το 
καλό όλων µας. 

Οι µηχανικοί και ο τεχνικός κόσµος της χώρας βρίσκονται στην αιχµή των 
εξελίξεων ειδικά σε περιόδους κρίσης, όπως αυτής που αντιµετωπίζουµε 
παγκοσµίως. Με αίσθηµα ευθύνης και καθήκοντος, τόσο προς το κοινωνικό 
σύνολο όσο και προς την οικονοµία, θα συνεχίσουν να παράγουν για να 
αντιµετωπίσουµε την κρίση, µε αυξηµένα όµως µέτρα ασφαλείας και 
προστασίας από τη διάδοση του Κορωνοϊού. 

Οι µηχανικοί και ο τεχνικός κόσµος: 
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• Φροντίζουν, κατασκευάζουν, ελέγχουν και πιστοποιούν τις απαραίτητες 
και στην κρίση υποδοµές υγείας, όπως ενδεικτικά: νοσοκοµειακές 
µονάδες, διαχείριση νοσοκοµειακών αποβλήτων, συντήρηση κτιρίων και 
εγκαταστάσεων κτλ. 

• Κατασκευάζουν, ελέγχουν και πιστοποιούν τις έκτακτες κατασκευές που 
απαιτούνται σε περιπτώσεις κρίσης 

• Σε θέµατα της φαρµακευτικής, συνεργάζονται σε εργαστήρια για να 
βρεθούν φάρµακα και αναλαµβάνουν την ευθύνη της παραγωγής τους και 
της διασφάλισης της ποιότητάς τους 

• Φροντίζουν, κατασκευάζουν, ελέγχουν, συντηρούν, επεκτείνουν και 
πιστοποιούν τις κρίσιµες υποδοµές, µέσα και παροχές ενέργειας, 
µεταφορών και ύδατος 

• Φροντίζουν, κατασκευάζουν, ελέγχουν, συντηρούν, επεκτείνουν και 
πιστοποιούν τις κρίσιµες τηλεπικοινωνιακές υποδοµές 

• Σε θέµατα ψηφιακής µετάβασης, συνεργάζονται για να δηµιουργηθούν και 
να λειτουργούν ψηφιακές πλατφόρµες και δίκτυα που θα διευκολύνουν τις 
εργασίες µε αποµακρυσµένη πρόσβαση  

• Απασχολούνται σε κρίσιµες θέσεις ευθύνης σε όλη την εφοδιαστική 
αλυσίδα και την παραγωγή, διασφαλίζοντας την παροχή ποιοτικών, και 
ασφαλών προϊόντων, έργων και υπηρεσιών. 

Ωστόσο, ο Τεχνικός κλάδος, το πεδίο των Κατασκευών καθώς και τα λοιπά 
αντικείµενα καθηµερινής ενασχόλησης των Μηχανικών, προϋποθέτουν στην 
πλειονότητά τους την επαφή τους µε πλήθος εργαζόµενων, µε άµεση ή 
έµµεση σχέση µε τα τεχνικά έργα και µελέτες. 

Εφόσον η πολιτεία δεν κρίνει σκόπιµο να ανασταλεί η λειτουργία των 
εργοταξίων γενικά και των τεχνικών γραφείων της χώρας, αναφέρονται στη 
συνέχεια ως πρόταση, δέσµη µέτρων πρόληψης και προστασίας των 
µηχανικών και λοιπού προσωπικού από τον Covid-19.  

Σε περίπτωση όπου η πολιτεία κρίνει σκόπιµο να ανασταλεί η λειτουργία 
εργοταξίων και τεχνικών γραφείων, από τα µέτρα που ακολουθούν, θα πρέπει 
να εφαρµοστούν όλα όσα αναφέρονται  

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ισχύσουν αναστολή οικονοµικών 
υποχρεώσεων και παρατάσεις προθεσµιών. Αυτό πρέπει να αφορά 
τόσο τις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Κράτος, 
όσο και τις Τράπεζες και τις υποχρεώσεις προς αυτές. 

Οι µηχανικοί, µαθηµένοι στην σκληρή δουλειά, στην παραγωγή και στην 
προσπάθεια, δεν επιζητούν βοηθήµατα και επιδόµατα, όσο µπορούν να 
εργάζονται. Ζητούν όµως τη συνδροµή του κράτους για την προστασία τους 
κατά την εργασία τους, για την ελάφρυνση του βαρέως φορτίου που 
διεκπεραιώνουν µέσα στην κρίση και την παροχή ρευστότητας µέσω 
αναστολής/αναβολής πληρωµής τρεχουσών υποχρεώσεων. 

Η παρούσα πρόταση αφορά λίστα προληπτικών µέτρων προς εφαρµογή στον 
κλάδο των κατασκευών, των µελετών και γενικά τις υπηρεσίες  
διπλωµατούχων µηχανικών, µετά από έκδοση των απαραίτητων νοµοθετικών 
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ρυθµίσεων. Πιο συγκεκριµένα και σε ό,τι αφορά την εκτέλεση των έργων και 
των µελετών: 

Α) ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 

1) ∆εδοµένης της απαγόρευσης συναθροίσεων και της εντολής αποφυγής 
συγχρωτισµού, να υπάρχει η δυνατότητα περιορισµού δραστηριοτήτων 
που απαιτούν την ταυτόχρονη εργασία οµάδων εργαζοµένων στον ίδιο 
χώρο (οικοδοµικά έργα, έργα Η/Μ εγκαταστάσεων, βιοµηχανικά & 
ενεργειακά έργα κλπ) ή/και εφαρµογή διαφορετικού ωραρίου 
προσέλευσης και αποχώρησης, µε απόφαση της ∆ιευθύνουσας αρχής 
και του Κυρίου του έργου ή του επιβλέποντος µηχανικού.  

2) Ενηµερωτικά σεµινάρια και προληπτικές ενέργειες στα εργοτάξια µε 
ευθύνη των αρµόδιων Τεχνικών ασφαλείας και Γιατρών εργασίας. 

3) Σε εργοτάξια µε µεγάλο αριθµό απασχολουµένων, υποχρέωση 
παρουσίας Ιατρού Εργασίας, αν το επιτρέπει η διαθεσιµότητα του 
ιατρικού προσωπικού, όπως εκτιµάται από το Υπουργείο Υγείας. 

4) Αναστολή της φυσικής παρουσίας των Μηχανικών στις αρµόδιες 
υπηρεσίες για την έκδοση δικαιολογητικών, αδειών, υποβολή αιτήσεων 
και αντικατάστασή τους µε την χρήση ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 
(υποβολή µελετών, πρωτόκολλο, κλπ) . 

5) Υποχρεωτική χρήση εργαλείων τηλεεργασίας και εκ περιφοράς λήψης 
αποφάσεων ή αναβολή συσκέψεων προόδου, συνεδριάσεων οµάδων 
εργασίας, επιτροπών παραλαβής εργασιών, κλπ όπου δεν υπάρχει 
επείγουσα ανάγκη η οποία να επηρεάζει την πρόοδο των έργων. 

6) Περιορισµός κατά το δυνατόν των απαιτούµενων δικαιολογητικών 
όπου αυτό µπορεί να αναβληθεί και να συµπληρωθεί σε µεταγενέστερο 
χρόνο (λογαριασµοί, διαγωνισµοί, υποβολές και εγκρίσεις υλικών κλπ). 
Να δίνεται η  δυνατότητα στον προϊστάµενο της διευθύνουσας 
υπηρεσίας να υπογράφει λογαριασµούς µε την υποβολή των 
αναλυτικών επιµετρήσεων  των οποίων η έγκριση θα µπορεί να 
πραγµατοποιείται σε µεταγενέστερο χρόνο όπως και η σύνταξη των 
αντίστοιχων ΠΠΑΕ 

7) Πλήρης εφαρµογή ηλεκτρονικών διαδικασιών στις διαγωνιστικές 
διαδικασίες.    

8) Αναβολές συµβατικών παραδόσεων των έργων ή των επί µέρους 
σταδίων αυτών και τροποποίηση χρονοδιαγραµµάτων για τουλάχιστον 
4 µήνες. 

9) Εγκρίσεις επιµετρήσεων και πιστοποιήσεων µε χρήση ψηφιακής 
υπογραφής και ψηφιακά υποβαλλόµενα. 

10) Η προώθηση των πιστοποιήσεων προς πληρωµή να γίνεται ψηφιακά 
και άµεσα, ανεξαρτήτως της φυσικής παρουσίας των αρµόδιων 
υπαλλήλων στις υπηρεσίες τους 

11) Όλες οι πληρωµές να γίνονται µε υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής.   

 

Β) Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 

1) ∆εδοµένης της απαγόρευσης συναθροίσεων και της εντολής αποφυγής 
συγχρωτισµού, να υπάρχει η δυνατότητα περιορισµού δραστηριοτήτων 
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που απαιτούν την ταυτόχρονη εργασία οµάδων εργαζοµένων στον ίδιο 
χώρο (οικοδοµικά έργα, έργα Η/Μ εγκαταστάσεων, βιοµηχανικά & 
ενεργειακά έργα) ή/και εφαρµογή διαφορετικού ωραρίου προσέλευσης 
και αποχώρησης, µε απόφαση του Κυρίου του έργου ή του 
επιβλέποντος µηχανικού.  

2) Ενηµερωτικά σεµινάρια και προληπτικές ενέργειες στα εργοτάξια µε 
ευθύνη των αρµόδιων Τεχνικών ασφαλείας και Γιατρών εργασίας. 

3) Σε εργοτάξια µε µεγάλο αριθµό απασχολουµένων, υποχρέωση 
παρουσίας Ιατρού Εργασίας, αν το επιτρέπει η διαθεσιµότητα του 
ιατρικού προσωπικού, όπως εκτιµάται από το Υπουργείο Υγείας. 

4) Αναστολή της φυσικής παρουσίας των Μηχανικών στις αρµόδιες 
υπηρεσίες για την έκδοση δικαιολογητικών, αδειών, υποβολή αιτήσεων 
και αντικατάστασή τους µε την χρήση ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 
(υποβολή µελετών, πρωτόκολλο, κλπ) . 

5) Υποχρεωτική χρήση εργαλείων τηλεεργασίας και εκ περιφοράς λήψης 
αποφάσεων ή αναβολή συσκέψεων προόδου, συνεδριάσεων οµάδων 
εργασίας, επιτροπών παραλαβής εργασιών, κλπ όπου δεν υπάρχει 
επείγουσα ανάγκη η οποία να επηρεάζει την πρόοδο των έργων. 

6) Αναβολές συµβατικών  παραδόσεων των έργων ή των επί µέρους 
σταδίων αυτών και τροποποίηση χρονοδιαγραµµάτων για τουλάχιστον 
4 µήνες. 

7) Όλες οι πληρωµές να γίνονται µε υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής.   

 

Γ) ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

1) Πλήρης εφαρµογή ηλεκτρονικών διαδικασιών στις διαγωνιστικές 
διαδικασίες.    

2) Αναβολές συµβατικών  παραδόσεων των µελετών ή των επί µέρους 
σταδίων αυτών και τροποποίηση χρονοδιαγραµµάτων για τουλάχιστον 4 
µήνες. 

3) Εγκρίσεις παραδοτέων και πιστοποιήσεων µε χρήση ψηφιακής 
υπογραφής και ψηφιακά υποβαλλόµενα, ανεξαρτήτως της φυσικής 
παρουσίας των αρµόδιων υπαλλήλων στις υπηρεσίες τους 

4) Η προώθηση των πιστοποιήσεων προς πληρωµή να γίνεται ψηφιακά και 
άµεσα, ανεξαρτήτως της φυσικής παρουσίας των αρµόδιων υπαλλήλων 
στις υπηρεσίες τους 

5) Όλες οι πληρωµές να γίνονται µε υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής.   
6) Οι ∆ιευθύνουσες υπηρεσίες να εγκρίνουν άµεσα τµηµατικές πιστοποιήσεις 
ενδιάµεσων παραδοτέων,  προκειµένου να υπάρξει ρευστότητα στις 
µελετητικές εταιρείες και να µην χαθούν θέσεις εργασίας.  

7) Να εξοφληθούν άµεσα όλες οι εκκρεµείς πληρωµές, ανεξαρτήτως της 
φυσικής παρουσίας των αρµόδιων υπαλλήλων στις υπηρεσίες τους 

8) Να κλείσουν τα γραφεία κτηµατογράφησης καθώς συσσωρεύονται πολίτες 
κυρίως µεγάλης ηλικίας.    

 

∆) ΑΛΛΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
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1) Περιορισµός δραστηριοτήτων που απαιτούν την ταυτόχρονη εργασία 
οµάδων εργαζοµένων στον ίδιο χώρο, µε απόφαση του Κυρίου του 
έργου ή του επιβλέποντος µηχανικού και µε τη σύµφωνη γνώµη του 
επιβλέποντος µηχανικού.  

2) Υποχρεωτική σύσταση για αποφυγή παρουσίας άλλων προσώπων σε 
περιπτώσεις διενέργειας αυτοψίας και επιτόπιου ελέγχου από ελεγκτές 
δόµησης. Παράταση χρόνου υποβολής του σχεδίου αποτύπωσης  του 
ακινήτου. 

3) Ηλεκτρονική χορήγηση στοιχείων, οικοδοµικών αδειών, σχεδίων και 
φωτοαντιγράφων από τις Πολεοδοµίες, τα Κτηµατολογικά γραφεία κλπ 
µετά από αίτηση των Μηχανικών. 

4) Παράταση και ταυτόχρονη επιµήκυνση τεσσάρων (4) µηνών σε όλες τις 
τρέχουσες προθεσµίες αναφορικά µε κτηµατολόγιο, δασικούς χάρτες, 
δασική νοµοθεσία, αυθαίρετα, δήµους, εξοικονοµώ κλπ και 
υποχρεωτική ηλεκτρονική εξυπηρέτηση σε ό,τι είναι εφικτό. 

5) Προσωρινή απαγόρευση καταγγελίας συµβάσεων εργασίας επί ποινή 
ακυρότητας αυτής σε όσες περιπτώσεις λαµβάνονται έκτακτα µέτρα και 
έκτακτο επίδοµα σε άµισθους µηχανικούς µε χρήση πόρων από τις 
εισφορές που καταβάλλονται στον ΟΑΕ∆. 

6) Άµεση δηµιουργία προγράµµατος/προγραµµάτων ΕΣΠΑ που θα 
περιλαµβάνουν και την κάλυψη λειτουργικών εξόδων (ενοίκια, 
λογαριασµοί ρεύµατος, ΕΥ∆ΑΠ) και συντήρησης ή ανανέωσης 
εξοπλισµού των ατοµικών, µικρών και µικροµεσαίων επιχειρήσεων 

7) Παράταση ηµεροµηνιών καταβολής ασφαλιστικών εισφορών των 
µηχανικών, λόγω της επικείµενης οικονοµικής ζηµίας που θα 
υποστούν.   

8) Αναστολή καταβολής των φορολογικών και ασφαλιστικών 
υποχρεώσεων και των αντίστοιχων σχετικών ρυθµίσεων (π.χ. 120 
δόσεις) και αποπληρωµή τους σε ισάριθµες µε την αναστολή 
καταβολής δόσεις. 

9) Άµεση αναστολή καταβολής ΦΠΑ πρώτου τριµήνου και Φεβρουαρίου - 
Μαρτίου – Απριλίου για τις υπηρεσίες µηχανικών και τις τεχνικές 
εταιρείες για την διατήρηση ρευστότητας στις επιχειρήσεις. 

Ζητούµε, για όσους ελεύθερους επαγγελµατίες ή µισθωτούς, τεχνικές εταιρείες 
και επιχειρήσεις υπάρξει οικονοµική ζηµία και πληγούν από τα ανωτέρω 
µέτρα, η Πολιτεία να εφαρµόσει τα ίδια µέτρα που εφαρµόζει και για τους 
άλλους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας που πλήττονται από την κρίση 
που δηµιούργησε ο κορωνοϊός. 

 


