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Προς:      1. Υπουργό Οικονομικών, κ. Χ. Σταϊκούρα 
    email: ministeroffice@minfin.gr 
 
 2. Πρόεδρο του ΤΕΕ, κ. Γ. Στασινού 
      email: president@central.tee.gr  
                gramproedrou@central.tee.gr  

ΘΕΜΑ:  Ανακοινωθέντα μέτρα στήριξης πληττόμενων μηχανικών λόγω της εξάπλωσης του 

κορωνοϊού 
 
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 
 
Το ΔΣ του ΣΕΜΠΧΠΑ εκφράζει την έκπληξη και την αγωνία των μελών του σχετικά με το ανακοινωθέν 
μέτρο στήριξης των πληττόμενων μηχανικών μέσω κουπονιού κατάρτισης. 
Καταρχάς, σε μια περίοδο όπου η οικονομική δραστηριότητα των μελών μας έχει σχεδόν μηδενιστεί, 
λόγω των μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, η ανάγκη για την ύπαρξη ρευστότητας είναι 
πρωταρχική και άμεση. Όμως, με το προτεινόμενο μέτρο η όποια ενίσχυση είναι σίγουρο ότι θα 
καθυστερήσει για αρκετούς μήνες, βάσει της εμπειρίας και των διαδικασιών που απαιτεί η υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του ΕΣΠΑ. 
Δεύτερον, η επιλεγείσα λύση, αν και τεχνοκρατικά φαίνεται να συμβάλλει στην απορρόφηση πόρων, 
αναπτυξιακά έχει μηδαμινό αντίκτυπο και χαμηλή αποδοτικότητα. Οι Μηχανικοί Πολεοδομίας, 
Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως και οι λοιποί μηχανικοί, είναι άριστα καταρτισμένοι 
επιστήμονες, σε πληθώρα εργαλείων ΤΠΕ και μεθόδων εξ' αποστάσεως εργασίας και συνεπώς δεν 
είναι κατανοητή η λογική της προτεινόμενης κατάρτισης και της προστιθέμενης αξίας της. Πολύ 
περισσότερο δε, η παροχή κατάρτισης ουδόλως συνδέεται με τις οικονομικές επιπτώσεις της 
πανδημίας στον κλάδο μας. 
 
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, σας ζητούμε να επανεξετάσετε το προτεινόμενο μέτρο και να 
προχωρήσετε στην άμεση και ισότιμη στήριξη των πληττόμενων Μηχανικών Πολεοδομίας, 
Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης με τους λοιπούς ελεύθερους επαγγελματίες και 
αυτοαπασχολούμενους, σε μια περίοδο μάλιστα που η αξιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων 
πόρων επιβάλλεται να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αναπτυξιακό αποτέλεσμα.  

Με εκτίμηση, 
 

         Η Πρόεδρος 

        

 Ο Γεν. Γραμματέας 

 

Αιμιλία Αλεξανδροπούλου Νικόλαος Κουκούλας 
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Αιμιλία Αλεξανδροπούλου (Πρόεδρος ΔΣ):  6978005127 
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