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Προς  

Τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 

κ. Νικόλαο Χριστοδουλάκη 

 

Κοινοποίηση: 

 Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων 

 Γενική Γραμματεία τρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων 

 Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας  

 

Θέμα : Χρηματοδοτικές δράσεις στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος  

«Επανεκκίνηση». 

 

Κύριε Τπουργέ,  

Ενημερωθήκαμε για τα επιδοτούμενα προγράμματα,  που πρόκειται να ξεκινήσουν, 

σύμφωνα με το σχεδιασμό του Τπουργείου σας,  εντός του τρέχοντος μηνός,  στο 

πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Επανεκκίνηση». 

Σα προγράμματα αυτά επιδοτούν αναπτυξιακές  δαπάνες για υφιστάμενες 

επιχειρήσεις αλλά και για την έναρξη νέων εταιρειών από  πτυχιούχους 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να ενισχυθεί η απασχόληση και να 

δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.  

Όμως, ούτε στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Σριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης» ούτε σε αυτό της «Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας» δεν αναφέρονται 

ρητά ως δικαιούχοι τα μέλη της Ένωσής μας, μηχανικοί- εργολήπτες δημοσίων 

έργων. Επιπλέον είναι πάρα πολύ πιθανό να αντιμετωπίσουν προβλήματα οι 

υποψήφιες επιχειρήσεις με μεικτές δραστηριότητες και συνδυασμό επιλέξιμων και μη 

επιλέξιμων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), παρότι το σύνολο των 

δαπανών αφορά αποκλειστικά  και μόνο στις προτεινόμενες επιλέξιμες 

δραστηριότητες. 

Είναι δεδομένο ότι οι  εργολήπτες δημοσίων έργων  αποτελούν βασικό κορμό για 

την ανάπτυξη της οικονομίας, αφού υλοποιούν έργα υποδομής προς όφελος του 

δημοσίου συμφέροντος και του κοινωνικού συνόλου.Οι ανάγκες επένδυσης σε 

εκσυγχρονισμό του υλικοτεχνικού εξοπλισμού αλλά και η επένδυση σε ανθρώπινο 

δυναμικό κρίνονται επιτακτικές. Σα αποτελέσματα υλοποίησης αυτών, θα 



αποτυπωθούν τόσο στη πραγματική οικονομία όσο και στην βελτίωση της ποιότητας 

των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Επιπλέον είναι ουσιώδες να επισημανθεί ότι στις  επιχειρήσεις του κατασκευαστικού 

κλάδου,  ατομικές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες απασχολείται μεγάλος αριθμός 

εργαζομένων, ενώ ο πολλαπλασιαστικός δείκτης εξαρτημένων και συνεργαζόμενων 

επιχειρήσεων (προμηθευτές, βιομηχανία κλπ) είναι 1 προς 3. υνεπώς κάθε θέση 

εργασίας στον κατασκευαστικό κλάδο έχει σαν επακόλουθο τη δημιουργία τριών 

θέσεων εργασίας στον ευρύτερο εμπορικό και βιομηχανικό κλάδο.  

 

Επειδή κύριε Τπουργέ, στόχος είναι η συμμετοχή όσο το δυνατόν μεγαλύτερου 

αριθμού επιχειρήσεων ενός ιδιαίτερα δυναμικού και παραγωγικού κλάδου και ιδίως 

των μικρών επιχειρήσεων,για τις οποίες, κατά  κύριο λόγο προκηρύσσονται  τα 

προγράμματα αυτά,  παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε και συμπληρώσετε άμεσα 

τις  οριστικές οδηγίες συμπεριλαμβάνοντας ρητά στους δικαιούχους των 

συγκεκριμένων προγραμμάτων, και όσων σχετικών στο μέλλον πρόκειται να 

υλοποιηθούν, τους ανάλογους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που 

αφορούν  στα μέλη της Ένωσής μας, κατασκευαστικές εργοληπτικές επιχειρήσεις 

δημοσίων έργων, προκειμένου  να ελπίζουν στην ανάκαμψη των δραστηριοτήτων 

τους.  

Ευχαριστώντας σας εκ των προτέρων, είμεθα στη διάθεσή σας για οιαδήποτε 

διευκρίνιση. 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

                 Ο Πρόεδρος            Ο Γεν. Γραμματέας 

      ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛ. ΡΩΜΟΙΟ   ΕΤΑΓΓΕΛΟ  Θ. ΚΑΕΛΑ 

 

 

 

 


