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            Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2018 

Αριθ.Πρωτ.1839 

Προς 

-Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης,  

 κ. Ιωάννη  Δραγασάκη  

- Υπουργό Οικονομικών,  κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο  

 

Κοινοποίηση: 

Υπουργό Επικρατείας, κ. Αλέξανδρο Φλαμπουράρη  

 

Θέμα: Δραματική συρρίκνωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

 

Κύριοι Υπουργοί, 

Έγινε γνωστό ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι η καταβολή των κοινωνικών 

μερισμάτων και άλλων παροχών προς τις ευπαθείς ομάδες να ληφθούν από το ήδη 

ισχνότατο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.  

Η συνεχής μείωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με στόχο την 

συγκράτηση των ελλειμμάτων, έχει φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα σε βάρος της 

εθνικής οικονομίας, η ανάκαμψη της οποίας είναι απόλυτα συνυφασμένη με την 

ανάπτυξη του κλάδου των κατασκευών.  

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το οικονομικό εργαλείο, που διαθέτει 

ο τόπος για να ανακάμψει, συρρικνώθηκε ακόμα περισσότερο για το τρέχον έτος και 

για το επόμενο,  η δε συρρίκνωση του για τα δημόσια έργα,  είναι αντιαναπτυξιακή, 

και έχει ως συνέπεια την  μείωση του αντικειμένου εργασίας κυρίως των ατομικών, 

των  μικρών και μεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων. 

Θέλουμε να τονίσουμε τις δραματικές συνθήκες στις οποίες έχει περιέλθει ο 

κατασκευαστικός κλάδος, μέσα στις οποίες καλούνται να επιζήσουν οι εργοληπτικές 

επιχειρήσεις, που  προσφέρουν εργασία στο προσωπικό τους και στις εκατοντάδες 

συνδεδεμένες με τον κλάδο ειδικότητες, καθώς  και να ανταποκριθούν στις 

υπέρογκες υποχρεώσεις τους, με υπέρμετρη φορολόγηση και δυσανάλογα υψηλές 

ασφαλιστικές εισφορές,. Η περαιτέρω μείωση του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων θα δημιουργήσει νέα αδιέξοδα και θα οδηγήσει σε παύση 

δραστηριότητας ακόμα περισσότερες  εργοληπτικές επιχειρήσεις.  

Η κυβέρνηση με την πολιτική της  δείχνει να μην ενδιαφέρεται για τα 

δημόσια έργα, που προσφέρουν εργασία   και σε εκατοντάδες συναφή επαγγέλματα.  

Μια απόφαση της κυβέρνησης  που θα συρρικνώνει περαιτέρω το 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων θα δώσει το μήνυμα ότι τελικά δεν ενδιαφέρεται 

καθόλου για την ανάπτυξη, η οποία με παρόμοιες αποφάσεις «θα αργήσει πάρα 

πολύ να εμφανιστεί» στην πραγματική οικονομία.  
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Άλλωστε, η  μόχλευση της οικονομίας που πετυχαίνει η κατασκευαστική 

δραστηριότητα είναι πασιφανής  σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες συνεχώς 

αυξάνουν το τμήμα του προϋπολογισμού που αφορά στα δημόσια έργα και τις 

εθνικές υποδομές. Από την στιγμή που  η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Κοινωνικός της 

Εταίρος η Διεθνής Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία της  Κατασκευής (FEDERATION DE L' 

INDUSTRIE EUROPEENNE DE LA CONSTRUCTION) FIEC, θεωρούν ότι η 

ενίσχυση των δημοσίων έργων είναι μονόδρομος  για την ανάπτυξη, ας 

υιοθετήσουμε και εμείς την πρόταση τους για να πετύχουμε τον στόχο της 

ανάπτυξης. 

Ελπίζοντας ότι αντιλαμβάνεστε πόσο αντιαναπτυξιακό μέτρο είναι η 

συρρίκνωση του  Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και μάλιστα η επί χρόνια 

συνεχιζόμενη συρρίκνωσή του, θεωρούμε ότι θα ανταποκριθείτε στο αίτημά μας και 

θα προβείτε στην αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού, ως προς το Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων. 

 Τέλος, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η Ένωσή μας  προσπαθεί  να 

συμβάλλει με οιονδήποτε τρόπο  στην ανάπτυξη  της χώρας και στην  έξοδό  της  από 

την κρίση. 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

         Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 

 

 

 

 

 

 


