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  Αθήνα, 18  Μαρτίου 2020 

Αριθ.Πρωτ.634 

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 :Ένταξη  των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων στις πληττόμενες  λόγω  COVID -19 

 

Κύριοι Υπουργοί,  

        Η έλευση της πανδημίας COVID -19,  παρά  τα αποφασιστικά μέτρα που 

έλαβε η κυβέρνηση, δημιούργησε παρενέργειες και ζημίες στις υγιείς 

Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, Αναδόχους εκτέλεσης Δημοσίων Έργων. 

          Συγκεκριμένα η εφαρμογή των μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του 

COVID-19 στην κοινωνία προκάλεσε δυσλειτουργία στην αλυσίδα παραγωγής 

των Δημοσίων Έργων, αδυναμία συγκρότησης συνεργείων, παράδοσης υλικών 

απαραίτητων για την εκτέλεση των έργων, απώλεια εργατοτεχνικού και 

υπαλληλικού προσωπικού, με συνέπεια την αδυναμία τήρησης των 

υποβληθέντων χρονοδιαγραμμάτων εκτέλεσης  των συμβάσεων. 

       Αναγκαστικά οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις θα οδηγηθούν σε υποβολή 

αιτημάτων περί διακοπής εκτέλεσης των συμβάσεων λόγω ανωτέρας βίας 

(πανδημίας) και σε στάση πληρωμών. 

         Δεδομένων των  ανωτέρω παραγόντων οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις θα 

βρεθούν αντιμέτωπες με σοβαρά προβλήματα λειτουργίας, καταβολής 

μισθοδοσίας στο προσωπικό τους και  συνέπειας προς τις τραπεζικές, 

φορολογικές και ασφαλιστικές τους  υποχρεώσεις. 

       Ως εκ τούτου είναι απόλυτη ανάγκη η κυβέρνηση να εντάξει τις 

Εργοληπτικές Επιχειρήσεις στις πληττόμενες από την πανδημία και  να 

ενισχύσει με συγκεκριμένα μέτρα την ρευστότητα των Επιχειρήσεων, να προβεί 

στην αναστολή πληρωμής των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων  

και να τις μεταθέσει χρονικά  τουλάχιστον για 6 μήνες. 

      Επιπλέον θα  πρέπει η κυβέρνηση να καλύψει και να καταβάλει απευθείας  

το μεγαλύτερο μέρος της μισθοδοσίας των υπαλλήλων των  Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων, καθώς η διακοπή της δραστηριότητας τους οφείλεται σε 
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συμμόρφωσή τους με τα μέτρα της κυβέρνησης για την μη διάδοση του COVID 

-19. 

        Πιστεύουμε ότι θα ικανοποιήσετε τα δίκαια αιτήματα μας και   

παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.   

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

         Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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