ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ψήφισμα της για τις ζημιές του «Ιανού» στην περιοχή της Θεσσαλίας στις
18/09/2020, προς την Αντιπροσωπεία της 19ης/12/2020
Ως τεχνικός κόσμος της χώρας, θέλουμε, καταρχάς, να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας
και την συμπαράστασή μας, πρώτα και κύρια, στις οικογένειες που θρήνησαν νεκρούς καθώς
και σε όλους τους πληγέντες κατοίκους, τόσο του νομού μας, όσο και των άλλων νομών που
«χτυπήθηκαν» και αυτοί από την κακοκαιρία.
Η κατάσταση που βίωσαν και συνεχίζουν να βιώνουν οι εργαζόμενοι στην περιοχή
τραγική (καταστροφές και ζημιές σε σπίτια, μαγαζιά, επιχειρήσεις, αυτοκίνητα, σε
υποδομής, σε καλλιέργειες κ.α.). Για άλλη μια φορά, αποδεικνύεται πως η απαίτηση για
αντιπλημμυρικής και αντισεισμικής θωράκισης των πόλεων και των καλλιεργειών
αναγκαία και επιτακτική.
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Τη δύσκολη αυτή ώρα που ο κλάδος μας, ο οποίος μαζί σχεδόν όλους τους υπόλοιπους
επαγγελματικούς κλάδους πλήττεται ασταμάτητα, αντιλαμβανόμενοι τη δυσκολία της στιγμής,
χωρίς ταυτόχρονα να μπορεί να προσδιοριστεί ο ακριβής χρόνος κατά τον οποίο θα είναι
εφικτή η επανέναρξη της επαγγελματικής δραστηριότητας πολλών επαγγελματικών και
επιστημονικών κλάδων της περιοχής, ζητάμε από την κυβέρνηση, την περιφέρεια και τους
Δήμους τα παρακάτω απαραίτητα μέτρα για να μπορέσουμε να ορθοποδήσουμε, για να μην
ξαναχαθούν ή κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές και το βιός μας:


Άμεση καταγραφή των φθορών και καταστροφών που υπέστησαν οι υποδομές όλων
των κλάδων, παράλληλα με τον κλάδο των συναδέλφων μηχανικών, μισθωτών ή/και
αυταπασχολούμενων



Αποζημίωση στο 100% του κεφαλαίου χωρίς όρους, προϋποθέσεις και δάνεια



Μηνιαία επιδότηση στο ύψος των αντίστοιχων αποδοχών των προηγούμενων μηνών
και ετών



Επ’ αόριστον παράταση των ευνοϊκών ρυθμίσεων του Ν. 4495/2017



Επ’ αόριστον παράταση της προθεσμίας δήλωσης των επιπλέον τετραγωνικών σε
Δήμους και Δ.Ε.Η.



Αύξηση του ποσοστού επιδότησης από 70% σε 100% των εντασσόμενων στο
πρόγραμμα «Εξ’οικονομώ» με παράλληλη χαλάρωση των όρων και προϋποθέσεων για
την υπαγωγή σε αυτό



Απαλλαγή από τις ασφαλιστικές
τουλάχιστον ως το τέλος του έτους

υποχρεώσεις όλων των πληττόμενων κλάδων

Τη δύσκολη αυτή ώρα, θεωρούμε ελάχιστη υποχρέωση απέναντι στους συναδέλφους μας και
όχι μόνο την υλοποίηση των παραπάνω αιτημάτων, για να είμαστε σε θέση να μπορέσουμε να
συνεχίσουμε να παράσχουμε, απρόσκοπτα τις υπηρεσίες μας.
Ως Αντιπροσωπεία Τ.Ε.Ε. στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των κατοίκων και εργαζομένων της
περιοχής, όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω και ζητούμε την άμεση υλοποίησή τους.

