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Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας,
στην κρίσιμη κατάσταση που βρίσκεται η χώρα μας λόγω του κορωνοϊού, θέλει να
τονίσει την ανάγκη τήρησης από τους πολίτες των μέτρων που έχει λάβει η Ελληνική
πολιτεία και να συμβάλει με τις προτάσεις του στη βελτίωσή τους, προκειμένου να
καταφέρει η ελληνική κοινωνία και οικονομία να ξεπεράσει με τις μικρότερες δυνατές
απώλειες την παρούσα κρίση.
Στην κατεύθυνση αυτή, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου ως σύμβουλου της
πολιτείας σε γεωτεχνικά θέματα, αλλά και ως εκπρόσωπος των μελών του, που στην
παρούσα φάση βλέπουν τις επιχειρήσεις τους να πλήττονται και έχουν ανάγκη την
στήριξη της πολιτείας, το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
τονίζει την ανάγκη ένταξης των ακόλουθων κατηγοριών γεωτεχνικών
επιχειρήσεων στα μέτρα ενίσχυσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων λόγω
κορωνοϊού:
Α) Επιχειρήσεις των κτηνιάτρων οι οποίοι, στο πλαίσιο των οδηγιών του ΠΟΥ
και έχοντας πλήρη γνώση της ευθύνης και του καθήκοντός τους, διατηρούν ανοικτές τις
επιχειρήσεις τους, παρά την κατακόρυφη πτώση των εσόδων τους, προκειμένου να
καλύπτουν έκτακτα περιστατικά και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, που είναι
αναγκαίες για την προστασία τόσο της υγείας και ευζωίας των ζώων, όσο και της
Δημόσιας υγείας.
Β) Εργοληπτικές επιχειρήσεις γεωτεχνικών (γεωπόνων, δασολόγων,
γεωλόγων), που εξαιτίας της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων που έχουν
ληφθεί, αντιμετωπίζουν σημαντική πτώση της δραστηριότητάς τους και προκειμένου να
μπορέσουν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις
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τους απέναντι στο προσωπικό τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και το δημόσιο έχουν
ανάγκη τη στήριξη της πολιτείας.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, τονίζουμε πως είναι αναγκαία η άμεση λήψη
μέτρων που αφορούν τις φορολογικές, ασφαλιστικές και λοιπές ελαφρύνσεις και
ενισχύσεις για όλους τους παραπάνω γεωτεχνικούς ελεύθερους επαγγελματίες, τις
επιχειρήσεις τους και τους εργαζόμενους σε αυτές και παρακαλούμε για τις ενέργειές
σας, προκειμένου στους ΚΑΔ που έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα να
συμπεριληφθούν και οι ακόλουθοι:
75.00
02.40.10.03
42.21.24.00
42.91
43.13.10.00
81.30

Κτηνιατρικές δραστηριότητες
Υπηρεσίες δασολόγου.
Διάνοιξη φρεατίων ύδατος και εργασίες εγκατάστασης σηπτικών
συστημάτων.
Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων.
Δοκιμαστικές διατρήσεις και γεωτρήσεις.
Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου.

Αναμένοντας τη θετική σας ανταπόκριση στο αίτημά μας, παρακαλούμε για τις
άμεσες ενέργειές σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε σχετική πληροφορία
ή/και διευκρίνιση.

Με εκτίμηση
O Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
Λουκιανός Κοντέλας

