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Αθήνα, 17 Μαρτίου 2020 

Αριθ.Πρωτ.633 

Προς  

- Τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα 

- Τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνη Γεωργιάδη 

- Τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστα Καραμανλή  

- Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννη Βρούτση  

 

 

Θέμα : Θέματα που αφορούν στην λειτουργία  των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων λόγω  

COVID -19 

 

Κύριοι Υπουργοί,  

 

Η ορθή αντιμετώπιση της πανδημίας COVID -19 με τα αποφασιστικά μέτρα που 

έλαβε η κυβέρνηση, δημιούργησε παρενέργειες και δυσλειτουργίες στις υγιείς 

Εργοληπτικές Επιχειρήσεις: 

1. Η αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων είχε ως συνέπεια να μην μπορούν 

να προμηθεύονται οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις τα απαραίτητα εκ του νόμου 

πιστοποιητικά (περί μη πτώχευσης, ποινικά μητρώα κλπ) για την συμμετοχή 

στις διαγωνιστικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.   

Είναι προφανές ότι υπό τις παρούσες συνθήκες δεν μπορούν νόμιμα να 

διεξαχθούν διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, καθώς 

αντιβαίνουν στην αρχή της ίσης μεταχείρισης  και στον ισότιμο ανταγωνισμό, 

εφόσον, όσες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις δεν έχουν πρόσφατα πιστοποιητικά, 

δεν μπορούν πλέον να τα εκδώσουν, λόγω λήψης κυβερνητικών μέτρων περί 

αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων. 

Ζητούμε λοιπόν την αναστολή διενέργειας των δημόσιων  διαγωνισμών από όλες 

τις αναθέτουσες αρχές για όσο διάστημα ισχύει η αναστολή λειτουργίας των 

Δικαστηρίων.  

2. Οι οδηγίες που δώσαμε  στα μέλη μας  για ατομική προστασία των 

εργαζομένων από τον  COVID -19  στα εργοτάξια έχουν  οδηγήσει σε 

υποτονική λειτουργία τα εργοτάξια και συνεπώς την πρόοδο των έργων, καθώς 

δεν μπορούν να λειτουργήσουν σύμφωνα με τα υποβληθέντα 

χρονοδιαγράμματα και αναγκάζονται να αιτηθούν διακοπή εργασιών και 

παρατάσεις. 

Δεδομένου ότι  οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις θα βρεθούν αντιμέτωπες με σοβαρά 

προβλήματα λειτουργίας, συνέπειας προς τις υποχρεώσεις τους και ρευστότητας, 
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θεωρούμε ότι τα μέτρα που ανήγγειλε η κυβέρνηση για ενίσχυση των πληττόμενων 

επιχειρήσεων, περί αναστολής των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων  θα 

πρέπει να περιλαμβάνουν  ρητώς και τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις , όπως ακριβώς 

προβλέφθηκε σε όλη την ΕΕ με το πρόγραμμα ενίσχυσης ρευστότητας μετά την 

συνεδρίαση του Eurogroup. 

 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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