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Ακόμη 2500 νέοι μηχανικοί, χωρίς έναρξη δραστηριότητας στις ΔΟΥ,
εντάσσονται στη δράση τηλεκατάρτισης του Υπουργείου Εργασίας
Κατόπιν επικοινωνίας του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Γιάννη Βρούτση με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό, η κυβέρνηση
υποσχέθηκε άμεση επίλυση του προβλήματος ένταξης των νέων μηχανικών
στη δράση voucher τηλεκατάρτισης επιστημόνων – ελευθέρων επιστημόνων,
στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.
Για την επίλυση του θέματος των νέων μηχανικών που πέτυχαν στις εξετάσεις
απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος του ΤΕΕ αλλά δεν έχουν κάνει
ακόμη έναρξη δραστηριότητας στις ΔΟΥ, είχε αποστείλει την Παρασκευή ο
Πρόεδρος του ΤΕΕ επείγουσα επιστολή στους συναρμόδιους υπουργούς για
να μπορέσουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα στήριξης μέσω voucher
τηλεκατάρτισης.
Ήδη, μέσα στο Σαββατοκύριακο, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
παρέδωσε τα βασικά και απολύτως απαραίτητα στοιχεία, που ζήτησε το
Υπουργείο Εργασίας, των δύο χιλιάδων τετρακοσίων νέων μηχανικών που
πέτυχαν στις τελευταίες δύο εξεταστικές περιόδους απόκτησης άδειας
άσκησης επαγγέλματος προκειμένου να μπορέσουν να ενταχθούν άμεσα στη
δράση «Ειδικό Πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης με Πιστοποίηση για Επιστήμονες
πληττόμενους από τον COVID-19 που εντάσσονται στους 6 βασικούς
Επιστημονικούς Κλάδους της Χώρας βάσει ΚΑΔ οριζομένων από το
Υπουργείο Οικονομικών» (Αριθμός Πρόσκλησης 2/2020).
Ο τρόπος και χρόνος ένταξης θα ανακοινωθεί από το αρμόδιο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με ανακοίνωσή του,
προκειμένου να προλάβουν την τελική προθεσμία της Πέμπτης
16/4/2020.
Οι επιτυχόντες των εξετάσεων των περιόδων Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2019
και Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020 ανέρχονται συνολικά σε 2.400, οι οποίοι
έχουν λάβει άδεια άσκησης επαγγέλματος διπλωματούχου μηχανικού της
ειδικότητάς τους από το ΤΕΕ και μέσω αυτής της παρέμβασης θα μπορέσουν
να συμμετέχουν στη δράση, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που θα θέσει
το Υπουργείο Εργασίας, και χωρίς την έναρξη επαγγέλματος στις ΔΟΥ. Από
αυτούς οι 1.065 είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα μελών του ΤΕΕ τον
Οκτώβριο, αρκετοί από τους οποίους πιθανότατα να έχουν κάνει έναρξη
δραστηριότητας, αλλά ακόμη 1.335 έχουν εγγραφεί στα μητρώα μετά τις
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εξετάσεις του Φεβρουαρίου, με ημερομηνίες εγγραφής στα μητρώα μελών
Σεπτεμβρίου ή Μαρτίου 2020 και με βεβαιότητα στην πλειονότητά τους δεν
έχουν ακόμη κάνει έναρξη εργασιών στην Εφορία αλλά ούτε έχουν παραλάβει
ακόμη τον αριθμό μητρώου τους ή βεβαίωση μέλους από το ΤΕΕ, κάτι που
ειδικά για τη συγκεκριμένη δράση του Υπουργείου Εργασίας επιλύεται με την
ανωτέρω διαδικασία.
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