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ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 

 
 

 

Σχετικά με την κυβερνητική εξαγγελία για επιταγή ‘’ επιμόρφωσης ‘’ 600 ευρώ στους 
επιστήμονες αυτοαπασχολούμενους, ως μέτρο στήριξης για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας που πλήττει και την χώρα μας, αλλά και την 
καταβολή από το Μάιο –και αν- του επιδόματος των 800€, επισημαίνουμε τα ακόλουθα: 

Προτεραιότητα όλων μας, είναι η προστασία της δημόσιας υγείας και η προάσπιση της 
ανθρώπινης ζωής και για το λόγο αυτό πρέπει όλοι να ακολουθούμε τις συστάσεις των 
ειδικών για τον κατ΄ οίκον αυτοπεριορισμό , και όλα τα μέτρα που κρίνουν οι ειδικοί. 

 Όμως αυτό έχει ως συνέπεια η οικονομική δραστηριότητα -όχι μόνο στην Ελληνική 
επικράτεια αλλά παγκοσμίως- να έχει παγώσει και συνεχώς συρρικνώνεται επικίνδυνα. 
Οι κατασκευαστικές εργασίες  έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο, οι δημόσιες υπηρεσίες  
υπολειτουργούν ή  εξυπηρετούν συγκεκριμένα αιτήματα,  με αποτέλεσμα οι 
αυτοαπασχολούμενοι αρχιτέκτονες όπως και όλοι οι μηχανικοί, όσοι άντεξαν τα 
προηγούμενα  χρόνια της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, να βρίσκονται σε 
κατάσταση οικονομικής εξαθλίωσης. 

Θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο είναι  δευτερεύουσας σημασίας και πως μόνο σαν 
επικουρικό σε μια σειρά άλλων μέτρων που αναφέρονται  παρακάτω, έχει νόημα για την 
οικονομική στήριξη των πληττομένων συναδέλφων. 

Σε αυτή την πρωτόγνωρη κρίση, δεν προέχει η κατάρτιση, αλλά η ανάγκη εξασφάλισης 
της καθημερινής επιβίωσης των συναδέλφων, όπως και στους υπολοίπους 
εργαζόμενους πολίτες τις πατρίδας μας που έρχονται αντιμέτωποι με νέες συνθήκες 
εργασίας, απολύσεις, μηχανικούς με «μπλοκάκι», τηλεεργασία αδυναμία πληρωμών 
ενοικίων και άλλων υποχρεώσεων. 

 

Επομένως 

Ζητάμε την άμεση ένταξη και των αρχιτεκτόνων, αυτοαπασχολούμενων και  μισθωτών, 
στα μέτρα στήριξης των σοβαρά  πληττόμενων επαγγελμάτων, με επιδοτήσεις ( με 
όλους τους ΚΑΔ που αντιστοιχούν στις επαγγελματικές μας δραστηριότητες), 
ελαφρύνσεις και παρατάσεις σε φορολογικές, ασφαλιστικές και δανειακές 
υποχρεώσεις.  

 



 

 

 
 
 
 

 

Για το Δ.Σ. 
 

 
Πρόεδρος                                                                       Γραμματέας 

 
Γιάννης Πανταζόπουλος   Βαρβαρέσου Αγγελική 

 
                                       

  
  

          
Προς: 
κ. Γιάννη Βρούτση Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
κ. Χρήστο Σταϊκούρα Υπουργό Οικονομικών 
κ. Άδωνη Γεωργιάδη Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη 
 
Κοινοποίηση: 
Γραφείο Πρωθυπουργού υπόψη: Πρωθυπουργού  κ. Κυριάκου Μητσοτάκη 
κ. Γεώργιο Στασινό Πρόεδρο του ΤΕΕ 
κ. Κων. Μακέδο Πρόεδρο του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
κ. Δημήτρη Ξυνομυλάκη Πρόεδρο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 
 

 


