ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ζωοδόχου Πηγής 110, Αθήνα, 114 73, Τηλ & Fax: 213 00 57988
website: www.syngeme.gr email: info@syngeme.gr

ΠΡΟΣ
Υπουργό Οικονομικών, κ. Σταϊκούρα Χρήστο
e-mail: ministeroffice@minfin.gr
Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Βεσυρόπουλο Απόστολο
Email: yfyp.fpdp@minfin.gr
Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ι. Βρούτση
Email: vroutsis@ivroutsis.gr

Αρ. Πρωτ. 390
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ΘΕΜΑ: Ένταξη των Γεωλόγων μελετητών στους ΚΑΔ αναστολής και επείγουσες
ενέργειες
Αξιότιμοι κύριοι,
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να εξετασθεί δυνατότητα ένταξης των Γεωλόγων
μελετητών στους ΚΑΔ αναστολής, δεδομένου ότι ο κλάδος των Γεωλόγων Μελετητών (με
ΚΑΔ 71123000) δε συμπεριλαμβάνεται στα επαγγέλματα για τα οποία αναστάλθηκαν οι
δραστηριότητες.
Η μεγάλη θετική ανταπόκριση των πολιτών στο κάλεσμα της Κυβέρνησης «Μένουμε Σπίτι»
αποδεικνύει την συνειδητότητα των συμπολιτών μας, αλλά, δυστυχώς, επιφέρει και την
απόλυτη οικονομική αδράνεια στις δραστηριότητες μας.
Συγκεκριμένα όλη η αλυσίδα όλων των δραστηριοτήτων των Γεωλόγων Μελετητών έχει
όπως είναι απολύτως φυσικό, πληγεί από την κρίση. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες,
επιστήμονες, μελετητές, αντιμετωπίζουμε άμεσα τις συνέπειες από την εφαρμογή των
έκτακτων μέτρων και διατάξεων, που πολύ ορθά αποφάσισε η Πολιτεία για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.
Θεωρούμε πως ο κλάδος μας θα πρέπει να ενταχθεί σε εκείνους για τους οποίους ισχύουν
τα έκτακτα μέτρα ή έστω να μην χρεωθούμε με προσαυξήσεις και τόκους υπερημερίας όταν
θα καταβάλουμε τις υποχρεώσεις μας για αυτό το διάστημα που ισχύουν τα έκτακτα μέτρα.
Είναι πλέον πολύ δύσκολη αν όχι αδύνατη η ολοκλήρωση οποιοσδήποτε εργασίας, με τις
υπάρχουσες συνθήκες, καθώς αυτές είναι άμεσα εξαρτημένες από το Δημόσιο και τις
υπηρεσίες του, οι οποίες όμως υπολειτουργούν. Ως εκ τούτου, καθίσταται πρακτικά
αδύνατη η διεκπεραίωση τους με την επακόλουθη αδυναμία εκταμίευσης των εκκρεμών
πληρωμών. Επομένως δεν είμαστε σε θέση να ανταποκρινόμαστε εγκαίρως στις
υποχρεώσεις μας (φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές, δάνεια κλπ).
Έτσι, θεωρούμε αναγκαίο να συμπεριληφθούν στα μέτρα και τις διευκολύνσεις άμεσα τα
κάτωθι:


Η υπαγωγή των Γεωλόγων Μελετητών (με ΚΑΔ 71123000) στους ΚΑΔ αναστολής.



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.
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Παράταση ημερομηνιών καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, λόγω της επικείμενης
οικονομικής ζημίας που θα υποστούν οι συνάδελφοι του κλάδου.



Άμεση αναστολή καταβολής ΦΠΑ πρώτου τριμήνου και Φεβρουαρίου – Μαρτίου –
Απριλίου για τις υπηρεσίες μηχανικών και συναφών επαγγελμάτων και τις τεχνικές
εταιρείες για τη διατήρηση ρευστότητας σε αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους
επαγγελματίες και επιχειρήσεις.



Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος.

Επιπροσθέτως, και στην περίπτωση που η πολιτεία δεν κρίνει σκόπιμο να ανασταλεί η
δραστηριότητα των Γεωλόγων, σας καταθέτουμε στη συνέχεια προτάσεις, ως δέσμη
μέτρων πρόληψης και προστασίας των Γεωλόγων από τον Covid-19 :


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



Δεδομένης της απαγόρευσης κυκλοφορίας και της εντολής αποφυγής συγχρωτισμού,
να υπάρχει η δυνατότητα περιορισμού δραστηριοτήτων που απαιτούν την ταυτόχρονη
εργασία ομάδων εργαζομένων στον ίδιο χώρο ή/και εφαρμογή διαφορετικού ωραρίου
προσέλευσης και αποχώρησης, με απόφαση της Διευθύνουσας αρχής και του Κυρίου
του έργου ή του επιβλέποντος.



Υποχρεωτική σύσταση για αποφυγή παρουσίας άλλων προσώπων σε περιπτώσεις
διενέργειας αυτοψίας και επιτόπιου ελέγχου.



Υποχρεωτική χρήση εργαλείων τηλε εργασίας 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.



Περιορισμός κατά το δυνατόν των απαιτούμενων δικαιολογητικών όπου αυτό μπορεί να
αναβληθεί και να συμπληρωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο. 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.



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



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



Να εξοφληθούν άμεσα όλες οι εκκρεμείς πληρωμές, ανεξαρτήτως της φυσικής
παρουσίας των αρμόδιων υπαλλήλων στις υπηρεσίες τους.
Για το Δ.Σ. του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
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