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 ΠΡΟΣ :  ΣΑΤΕ                                                                    Θεσσαλονίκη   09/04/2020 

 

ΘΕΜΑ:   «Κρατική ενίσχυση µε πολλές  προϋποθέσεις και ασάφειες, στις 
Επιχειρήσεις µε (ΚΑ∆) που σχετίζονται µε την επαγγελµατική 
δραστηριότητα των Μηχανικών.»  

                                                                                                                                                                         
 
Στις 20‐03‐2020 το υπουργείο Οικονομικών έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία των 
κλάδων που θεωρούνται επιλέξιμοι να λάβουν τα ευεργετικά βοηθήματα για την 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού. 
Συγκεκριμένα, το υπουργείο έδωσε τους 236 Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας 
(ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται από την εξάπλωση του κορωνοϊού.  
 
Σε αυτούς τους ΚΑΔ δεν συμπεριελήφθησαν οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 
των Μηχανικών και των επιχειρήσεων τους που σχετίζονται με την επαγγελματική τους 
δραστηριότητα όπως αναφέρονται στην Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών 
Δραστηριοτήτων από το 2008. 
 
Στις 26‐03‐2020 το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την επικαιροποιημένη λίστα 
στην οποία περιλαμβάνονται τόσο οι ΚΑΔ που είχαν ήδη ενταχθεί όσο και 100 νέοι ΚΑΔ 
που εντάσσονται στα μέτρα στήριξης. 
 
Σε αυτούς τους ΚΑΔ συμπεριελήφθησαν τρείς (3) Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας 
(ΚΑΔ) για τους επιστήμονες‐ελεύθερους επαγγελματίες Μηχανικούς για τους οποίους 
προβλέπεται πρόγραμμα τηλε‐κατάρτισης, διάρκειας 30 ημερών, με επιδότηση 600 
ευρώ, η οποία θα καταβληθεί σε δύο δόσεις μέσα στον Απρίλιο, με το ποσό των 400 
ευρώ να δίνεται προκαταβολικά.  
Οι συγκεκριμένοι ΚΑΔ : 
71.11 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων  
71.12 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών    
            συμβουλών 
71.20 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 
δικαιούνται το voucher των 600 ευρώ εφόσον λάβουν μέρος στα επιδοτούμενα 
σεμινάρια τηλε‐εκπαίδευσης. 
 



Στις 31‐03‐2020 το υπουργείο Οικονομικών δημοσιεύει και νέες λίστες με τους 
κωδικούς δραστηριότητας των επιχειρήσεων (ΚΑΔ) που θα λάβουν κρατική ενίσχυση, 
με πολλές  προϋποθέσεις και ασάφειες. 
 
Σε αυτούς τους ΚΑΔ συμπεριελήφθησαν και οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 
των επιχειρήσεων που σχετίζονται με την επαγγελματική τους δραστηριότητα των 
Μηχανικών. Αφορά και τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και 
επιστήμονες‐ ελεύθερους επαγγελματίες Μηχανικούς, που εμπίπτουν στους εν λόγω 
ΚΑΔ., αλλά και ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν Κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με το μεγαλύτερο 
ποσοστό ακαθάριστων εσόδων, όπως αποτυπώνεται στην περιοδική δήλωση Ε3. 
Ωφελούμενοι του προγράμματος που θα λάβουν κρατική ενίσχυση είναι όλοι όσοι 
ανήκουν στους παρακάτω τετραψήφιους ΚΑΔ : 
 
41.10 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων  
41.20 Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη  
42.99 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.  
43.11 Κατεδαφίσεις  
43.12 Προετοιμασία εργοταξίου  
43.13 Δοκιμαστικές γεωτρήσεις  
43.21 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  
43.22 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης  
43.29  Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις  
43.31 Επιχρίσεις κονιαμάτων  
43.32 Ξυλουργικές εργασίες  
43.33 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων  
43.34 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων  
43.39  Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος  
43.91 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών  
43.99  Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 
 
Το υπουργείο διευκρινίζει : 
●  Θα πάρουν τα 800 €υρώ έως και 750.000 αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι 
επαγγελματίες όπως επίσης και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων.  
●  Θα εξαιρεθούν μόνο οι επιστήμονες οι οποίοι –προς το παρόν‐ δικαιούνται το 
voucher των 600 ευρώ εφόσον λάβουν μέρος στα επιδοτούμενα σεμινάρια τηλε‐
εκπαίδευσης. 
●  Θα προηγηθεί η έκδοση υπουργικής απόφασης η οποία θα καθορίζει τις 
προϋποθέσεις και τα κριτήρια χορήγησης της έκτακτης ενίσχυσης και στους 
αυτοαπασχολούμενους.  
Επίσης : 
●  Για τους αυτοαπασχολούμενους, η αποζημίωση των 800 ευρώ θα καλύπτει χρονικό 
διάστημα 45 ημερών ενώ η καταβολή θα γίνει μέσα στον Απρίλιο. 
●  Δικαιούχοι είναι αυτοαπασχολούμενοι, και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων κάθε νομικής 
μορφής. Θα εξαιρούνται μόνο οι ανώνυμες εταιρείες.  



●  Θα υπάρχει "κόφτης" με βάση τον αριθμό των εργαζομένων. Δηλαδή, το επίδομα θα 
δικαιούνται και οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων μόνο υπό την προϋπόθεση ότι 
απασχολούν έως πέντε άτομα προσωπικό.  
●  Δεν θα καταβληθεί επίδομα 800 ευρώ σε όσους επαγγελματίες ή επιχειρήσεις έχουν 
υποβάλλει μηδενική δήλωση ΦΠΑ κατά τους τελευταίους έξι μήνες. 
●  Σε περίπτωση εταιρίας, καταβάλλεται μοναδική αποζημίωση στον επαγγελματικό 
τραπεζικό λογαριασμό του νομικού προσώπου. Δηλαδή, σε μια ομόρρυθμη εταιρεία, ή 
σε μια ετερόρρυθμη εταιρεία, δεν θα δοθεί το επίδομα των 800 ευρώ για κάθε εταίρο 
χωριστά αλλά μια φορά στο όνομα της επιχείρησης ανεξαρτήτως αν η ΟΕ, η ΕΕ και η 
ΙΚΕ έχουν περισσότερους από έναν εταίρους ή μετόχους. 
 
Τι να πει κανείς για τις νέες λίστες µε τους κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑ∆) των Μηχανικών και 
των επιχειρήσεων τους που σχετίζονται µε την επαγγελµατική τους δραστηριότητα, που θα 
λάβουν κρατική ενίσχυση µε πολλές  προϋποθέσεις και ασάφειες. 
∆εν υπάρχουν λόγια µόνο νεύρα  
 
1ο  Παράδειγµα: 
Ατοµική Εργοληπτική Επιχείρηση µε κωδικό δραστηριότητας (ΚΑ∆) π.χ                                                          
42.99 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.                                                       
Ενώ ο (ΚΑ∆) έχει συµπεριεληφθεί στις νέες λίστες  
ο συγκεκριµένος Μηχανικός που διατηρεί την παραπάνω ατοµική επιχείρηση δεν λαµβάνει 
κρατική ενίσχυση διότι δεν έχει ΚΑ∆ που δικαιούται το voucher των 600 ευρώ αν λάβει µέρος 
στα επιδοτούµενα σεµινάρια τηλε-εκπαίδευσης. Επίσης σαν Ατοµική Εργοληπτική Επιχείρηση 
ενώ έχει (ΚΑ∆) που δικαιούται το επίδοµα των 800 €υρώ δεν το παίρνει διότι δεν απασχολεί 
προσωπικό ή κατά τους τελευταίους έξη (6) µήνες υποβάλλει µηδενική δήλωση ΦΠΑ  
Συµπέρασµα: Ο συγκεκριµένος Μηχανικός δεν ωφελείται του προγράµµατος κρατικής 
ενίσχυσης αφού δεν δικαιούται το voucher των 600 ευρώ αλλά δεν θα λάβει ούτε το επίδοµα 
των 800 €υρώ και το χειρότερο :                                                                                                                         
δεν του επιτρέπεται ούτε να εργαστεί λόγω κορωνοϊού. 
 
2ο  Παράδειγµα: 
Εργοληπτική Επιχείρηση ΟΕ, η ΕΕ η ΙΚΕ µε κωδικό δραστηριότητας (ΚΑ∆) π.χ                                              
43.29  Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις                                                                                    
Ενώ ο (ΚΑ∆) έχει συµπεριεληφθεί στις νέες λίστες  
ο συγκεκριµένος Μηχανικός ή Μηχανικοί που διατηρούν την παραπάνω Εργοληπτική 
Επιχείρηση αν η επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό ή κατά τους τελευταίους έξη (6) µήνες 
υποβάλλει µηδενική δήλωση ΦΠΑ δεν ωφελούνται του προγράµµατος κρατικής ενίσχυσης αφού 
δεν δικαιούται το voucher των 600 ευρώ αλλά ούτε και η Εργοληπτική Επιχείρηση ΟΕ, η ΕΕ η 
ΙΚΕ  θα λάβει το επίδοµα των 800 €υρώ, και το χειρότερο :                                                                   
η επιχείρηση είναι κλειστή εδώ και ένα µήνα και µε προοπτική να µείνει κλειστή για πολύ ακόµα 
λόγω κορωνοϊού 
 
3ο  Παράδειγµα: 
Εργοληπτική Επιχείρηση ΟΕ, η ΕΕ η ΙΚΕ µε κωδικό δραστηριότητας (ΚΑ∆) π.χ                                              
43.39  Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος                                    
Ενώ ο (ΚΑ∆) έχει συµπεριεληφθεί στις νέες λίστες                                                                                             
Ο συγκεκριµένος Μηχανικός ή Μηχανικοί που διατηρούν την παραπάνω Εργοληπτική 
Επιχείρηση άν η επιχείρηση απασχολεί προσωπικό άνω των πέντε (5) ατόµων δεν ωφελούνται 
του προγράµµατος κρατικής ενίσχυσης αφού δεν δικαιούται το voucher των 600 ευρώ αλλά 
ούτε και η Εργοληπτική Επιχείρηση ΟΕ, η ΕΕ η ΙΚΕ  θα λάβει το επίδοµα των 800 €υρώ επειδή 
προσφέρει θέσεις εργασίας σε πάνω από πέντε (5) εργαζόµενους και για αυτόν τον λόγο  



τιµωρείται, και το χειρότερο :                                                                                                                              
η επιχείρηση είναι κλειστή εδώ και ένα µήνα και µε προοπτική να µείνει κλειστή για πολύ ακόµα 
λόγω κορωνοϊού 
 
4ο  Παράδειγµα: 
Εργοληπτική Επιχείρηση Ανώνυµη Εταιρεία µε κωδικό δραστηριότητας (ΚΑ∆) π.χ                                          
43.99  Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.                                             
Ενώ ο (ΚΑ∆) έχει συµπεριεληφθεί στις νέες λίστες                                                                                             
ο συγκεκριµένος Μηχανικός ή Μηχανικοί που διατηρούν την παραπάνω Εργοληπτική 
Επιχείρηση δεν ωφελούνται του προγράµµατος κρατικής ενίσχυσης αφού δεν δικαιούται το 
voucher των 600 ευρώ αλλά ούτε και η Εργοληπτική Επιχείρηση Ανώνυµη Εταιρεία θα λάβει το 
επίδοµα των 800 €υρώ επειδή οι ανώνυµες εταιρείες εξαιρούνται, ίσως θεωρούν τους µετόχους 
και εταίρους εκατοµµυριούχους, και το χειρότερο :                                                                                             
η επιχείρηση είναι κλειστή εδώ και ένα µήνα και µε προοπτική να µείνει κλειστή για πολύ ακόµα 
λόγω κορωνοϊού 
 
Λαµβάνοντας υπ΄όψη την διευκρίνιση του υπουργείου ότι :                                                                               
«η σχετική λίστα είναι δυναµική και θα µεταβάλλεται µε τις ανάλογες υπουργικές 
Αποφάσεις κατά την εξέλιξη της κρίσης.» 
Ζητούµε να επανεξετάσει τους επιλέξιµους ΚΑ∆ που σχετίζονται µε την επαγγελµατική 
δραστηριότητα των Μηχανικών, µε γνώµονα το δίκαιο και το σωστό διορθώνοντας τις αδικίες 
όπως µε κάθε λεπτοµέρεια αναφέρονται στα παραπάνω παραδείγµατα. 
 
Για µία  µικρή εργοληπτική επιχείρηση όπως είναι η πλειοψηφία των µελών του ΣΑΤΕ και του 
συνόλου του κατασκευαστικού κλάδου (πάνω από 6.000), η οποία µε πάρα πολλές δυσκολίες 
αντιµετωπίζει την κρίση σ΄ αυτό το δύσκολο, φτωχό και εχθρικό επιχειρηµατικό περιβάλλον το 
οποίο περιορίζει κάθε προσπάθεια επιβίωσης, η οποιαδήποτε οικονοµική βοήθεια θεωρείται 
φιλί ζωής.  
 
Περιµένουµε την ώρα της ευθύνης της κυβέρνησης και του Υπουργού στα δύσκολα που ζούµε 
και στα χειρότερα που έρχονται. 
 
 
 

                                                                            

                                                                                                          ΔΗΜΗΤΡΗΣ   ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ                                      

                                                                                                                   ΜΕΛΟΣ  Δ.Σ.  ΣΑΤΕ 


