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Κύριε  Τπουργέ, 

Με την παρούσα επιστολή μας θα θέλαμε να εκφράσουμε την έντονη ανησυχία   μας 

για το περιεχόμενο της πρόσφατης  Πράξης Νομοθετικού  Περιεχομένου, που 

δημοσιεύτηκε στο ΥΕΚ 41 Α/20-4- 2015 και στην οποία μάλιστα δόθηκε αναδρομική 

ισχύ από 17-3-2015. 

Η υποχρέωση των Υορέων της Γενικής Κυβέρνησης να καταθέσουν τα ταμειακά τους 

διαθέσιμα προς επένδυση στην Σράπεζα της Ελλάδος  κυριολεκτικά καταστρέφει, 

εκτός των άλλων, και  τα μέλη  της Ένωσής μας, εργολήπτες δημοσίων έργων. 

Σα ταμειακά διαθέσιμα των φορέων αφορούν σε συμβασιοποιημένα και εκτελούμενα  

έργα και οι ανάδοχοι,  προ του κινδύνου της χρεοκοπίας τους θα υποχρεωθούν να 

διακόψουν τις  εργασίες , που έχουν αναλάβει. 

ύμφωνα με τις πληροφορίες μας παρουσιάστηκαν φαινόμενα  αιφνιδιαστικής  

αναστολής   ακόμα και  της  εξόφλησης   εγκεκριμένων και ενταλματοποιημένων   

λογαριασμών  εκτελεσμένων εργασιών  δημοσίων έργων  που σε συνδυασμό με  

δεδομένη πλέον  την υπερτρίμηνη καθυστέρηση   των πληρωμών εκ μέρους του 

δημοσίου οι συνέπειες της ως άνω  Πράξης  είναι βαρύτατες. 

Είναι εύκολα κατανοητό ότι, αν οι εργολήπτες δεν εισπράξουν τα δεδουλευμένα 

τους, δεν θα μπορέσουν σε καμία περίπτωση να ανταποκριθούν στις οικονομικές 

υποχρεώσεις που τους βαρύνουν προς το στενό και  τον ευρύτερο δημόσιο 

(ασφαλιστικές, φορολογικές κ.α) , προς τους εργαζόμενούς τους και προς οιονδήποτε 

τρίτο. Επιπλέον η αύξηση της ανεργίας θα είναι σημαντική, αφού θα μείνουν ημιτελή 

τα συμβασιοποιημένα έργα και τέλος  θα χαθούν τα προς απορρόφηση κοινοτικά 

κονδύλια. 



Η απόφαση που έλαβε το Τπουργικό  υμβούλιο θα έχει άμεσες  και ολέθριες  

συνέπειες για την οικονομία της χώρας και την  επιβίωση του πλέον παραγωγικού 

κλάδου , αυτού των κατασκευαστών δημοσίων έργων. 

Ζητούμε λοιπόν την άμεση απόσυρση της καταστροφικής  Πράξης Νομοθετικού  

Περιεχομένου, καθώς οριστικά και στοχευμένα εξαφανίζει τους αναδόχους 

εργολήπτες δημοσίων έργων,  αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη της χώρας και την 

οδηγεί σε κατάρρευση,  

άλλως την εξαίρεση  των ποσών που αφορούν στην πληρωμή λογαριασμών 

εκτελεσμένων εργασιών  δημοσίων έργων από τις προβλέψεις της  ως άνω Πράξης. 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

                 Ο Πρόεδρος         Ο Γεν. Γραμματέας 

      ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛ. ΡΩΜΟΙΟ   ΕΤΑΓΓΕΛΟ  Θ. ΚΑΕΛΑ 

 

 


