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 Αθήνα, 20 Μαρτίου 2020 

Αριθ.Πρωτ.650 

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  

 

Κοινοποίηση: 

-Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη  

-Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νικόλαο Παπαθανάση  

 

 

Θέμα: Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που πλήττονται από την 

πανδημία 

 
Κύριοι Υπουργοί,  
          Έκπληξη, απογοήτευση και αγανάκτηση  προκάλεσε στους Εργολήπτες 
Δημοσίων Έργων το γεγονός ότι δεν περιλαμβάνεται ο κλάδος  των 
Κατασκευών   στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας  (ΚΑΔ)  που 
θίγονται από την πανδημία. 
          Η Ένωσή μας, παρά τις έγκαιρες επισημάνσεις της για το συγκεκριμένο 
θέμα, ( υπ. αριθμ πρωτ. 633/17.03.2020, 634/18.03.2020 και  643/20.03.2020                  
επιστολές) βρίσκεται στην πολύ δυσάρεστη θέση να ενημερώνεται από το 
Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών  ότι ουδεμία πρόνοια  έχει ληφθεί 
για τους Εργολήπτες Δημοσίων Έργων  και για τον Κατασκευαστικό κλάδο  
γενικότερα.  
          Απεναντίας μας προκαλεί κλαυσίγελο το γεγονός  πως  
περιλαμβάνονται στις πληττόμενες υπηρεσίες οι  Δικηγόροι, οι  παρκαδόροι,  
οι ιερόδουλες,  οι γυαλιστές υποδημάτων και πλήθος άλλων γραφικών 
δραστηριοτήτων. 
          Γνωρίζετε  κύριοι Υπουργοί ότι οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις 
απασχολούν Μηχανικούς,  μισθωτούς  υπαλλήλους, εργατοτεχνίτες  και 
υπεργολάβους διατηρώντας γραφεία και εργοτάξια σε ολόκληρη τη χώρα.  
         Η   αλυσίδα παραγωγής των Δημοσίων Έργων έχει ήδη πληγεί, οι 
Εργολήπτες αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες εκτέλεσης των έργων, λόγω     
μη  συγκρότησης συνεργείων, μη  παράδοσης υλικών απαραίτητων για την 
εκτέλεση των έργων, απώλειας  εργατοτεχνικού και υπαλληλικού 
προσωπικού, υποχρεούμενοι στην τήρηση των αυστηρών κανόνων υγιεινής 
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και ασφάλειας που επιβάλλει η κυβέρνηση,  ενώ ταυτόχρονα  έχουν  άμεση 
υποχρέωση καταβολής  μισθών και ημερομισθίων, ασφαλιστικών,   
φορολογικών, τραπεζικών   και σωρεία  άλλων υποχρεώσεων.  
           Όμως, όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι απόλυτη 

ανάγκη η κυβέρνηση να συμπληρώσει τον κατάλογο, να εντάξει τον 

Κατασκευαστικό κλάδο στους  πληττόμενουςς από την πανδημία,  να ενισχύσει 

με συγκεκριμένα μέτρα την ρευστότητα τους, να προβεί στην αναστολή 

πληρωμής των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων ,   να καλύψει 

και να καταβάλει απευθείας  το μεγαλύτερο μέρος της μισθοδοσίας των 

υπαλλήλων, καθώς η διακοπή της δραστηριότητας  οφείλεται σε συμμόρφωσή  

με τα μέτρα της κυβέρνησης για την μη διάδοση του COVID -19  αποκλειστικά 

και μόνο.  

        Με τον τρόπο αυτό θα αποφύγουμε τις απολύσεις ημερομίσθιου 

εργατοτεχνικού προσωπικού, αυξάνοντας, μετά λύπης μας, τους δείκτες της 

ανεργίας, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλει η κυβέρνηση για το 

αντίθετο.   

        Κατόπιν των ανωτέρω ζητούμε  τα επόμενα μέτρα ενίσχυσης που θα 

ανακοινωθούν να αφορούν στις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις για να 

αποτρέψουμε την οριστική ταφόπλακα του κλάδου.   

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

         Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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