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Θέμα:  Ένταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων στις προβλέψεις του νέου  

 Αναπτυξιακού  Νόμου 

 

Κύριε Τπουργέ, 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας επισημάνουμε την αναγκαιότητα 

συμμετοχής των εργοληπτικών επιχειρήσεων του κλάδου μας στο νέο Αναπτυξιακό  

Νόμο, που επικεντρώνει στη στήριξη της ποιοτικής και αποτελεσματικής  παραγωγής 

στη χώρα μας και πρόκειται  να κατατεθεί  στη Βουλή προς ψήφιση. 

Ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί το κύριο μέσο για την προώθηση των ιδιωτικών 

επενδύσεων, έχει ευρύτατη επιρροή στον επιχειρηματικό κόσμο, ενώ παράλληλα 

αποτυπώνει τις πολιτικές επιλογές για το περιεχόμενο και τους στόχους της 

αναπτυξιακής διαδικασίας της χώρας μας. Έτσι στην ιδιαίτερα κρίσιμη για την 

ελληνική οικονομία περίοδο η  θέσπιση καθεστώτος ενισχύσεων των ιδιωτικών 

επενδύσεων είναι απαραίτητη και πρέπει να  περιλαμβάνει  όλους τους τομείς της 

οικονομίας. Επιπλέον ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος  θα πρέπει να  εντοπίσει τα 

πραγματικά προβλήματα και να τονώσει την ανάπτυξη, υιοθετώντας βιώσιμα 

αναπτυξιακά έργα και αξιοποιώντας πόρους  για την ανάκαμψη της οικονομίας.  

Ο κλάδος των εργοληπτών δημοσίων έργων, που είναι ένας από τους 

παραγωγικότερους της χώρας, πρέπει να επωφελείται από μέτρα  που θεσπίζονται 

για την ανάκαμψη της  οικονομίας. Επιπλέον θα θέλαμε να τονίσουμε ότι ο κλάδος 

μας είναι  από τους βασικότερους που υφίστανται τις  τραγικές συνέπειες της 

οικονομικής κρίσης και χρειάζεται άμεση ενίσχυση για να αποφευχθεί ο αφανισμός 

του. 



Σέλος 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.  

Κύριε Τπουργέ, οι τραγικές συνθήκες που βιώνουμε επιβάλλουν στην Ένωσή μας  να 

παρέμβει ζητώντας να διασφαλιστεί η συμμετοχή και ένταξη των πιστοποιημένων 

εργοληπτικών επιχειρήσεων στις προβλέψεις του νέου Αναπτυξιακού  Νόμου, 

συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη βιωσιμότητά τους και στην ανάπτυξη της 

οικονομίας γενικότερα.  

Ελπίζοντας στην άμεση ανταπόκρισή σας, θα θέλαμε να σας αναφέρουμε ότι η 

Ένωσή μας  προσπαθεί  να συμβάλλει με οιονδήποτε τρόπο  στην ανάπτυξη  της 

χώρας και στην  έξοδό  της  από την κρίση. 
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