
 

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 23, 106 80, ΑΘΗΝΑ | 23 ASKLIPIOU str. GR 106 80, ATHENS 

E: info@pedmede.gr | T: +30 210 3614978 | F: +30 210 3641402 | W: www.pedmede.gr 
 

 

Αθήνα, 7 Μαΐου 2020 

Αριθ.Πρωτ.913 

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 Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστή Χατζηδάκη  

 

Κοινοποίηση: 

-Γραφείο Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη   

-Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννη Βρούτση 

-Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, κ. Άκη Σκέρτσο 
 

Θέμα : «Προτάσεις για την ανάκαμψη του Κατασκευαστικού κλάδου» 

 

Κύριοι   Υπουργοί,  

 

        Στην παρούσα οικονομική συγκυρία είναι μονόδρομος η λήψη αποφασιστικών 

μέτρων  για την  ενίσχυση που χρειάζεται ο Κατασκευαστικός κλάδος, ώστε να 

τονωθεί  η οικονομία  και  να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες  του lockdown. 

          Θα θέλαμε  να σας υπενθυμίσουμε ότι η ΠΕΔΜΕΔΕ, Πανελλήνια Οργάνωση 

που καλύπτει όλο το φάσμα των  Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και των νομικών 

προσώπων, μελών του ΜΕΕΠ  καθώς  και των στελεχών τους, μελών του ΜΕΚ,   που 

ασχολούνται με την κατασκευή των Δημοσίων Έργων στη Χώρα, είναι η μοναδική 

Ελληνική Εργοληπτική Οργάνωση που εκπροσωπεί την Ελλάδα διεθνώς, ως μέλος 

της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας (Fédération de l’ 

Industrie Européenne de la Construction – F.I.E.C.),  κοινωνικό εταίρο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέλος των Ευρωπαίων Διεθνών Κατασκευαστών (European 

International Contractors – E.I.C), και μέλος της EDA (European Demolition 

Association).  

        Ως εκ τούτου έχει το προνόμιο της πρωτογενούς πληροφόρησης και 

διαβούλευσης για τα ευρωπαϊκά δρώμενα. Όπως γνωρίζετε η Ε.Ε. έχει αναγνωρίσει 

την σπουδαιότητα του Κατασκευαστικού κλάδου και προχωράει σε άμεση και 

σημαντική οικονομική  ενίσχυσή του.  

       Επισυνάπτουμε την από 30/4/2020 κοινή δήλωση των FIEC -  EBC – 

Construction Products Europe σχετικά με τη διαβούλευση που γίνεται με την Ε.Ε. 

για τη διάθεση κονδυλίων και  χρηματοδοτικών εργαλείων μέσω του «Recovery 

Fund», ύψους 320 δις,  για την επίσπευση της ανάκαμψης του Κατασκευαστικού 

κλάδου, που αποτελεί το 20% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και με πολλαπλασιαστή 

απασχόλησης  τρία (3) δημιουργεί άμεσες θέσεις απασχόλησης.  
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      Η Δ.Ε. της FIEC, στην οποία συμμετέχει και ο Πρόεδρος της Ένωσης, κ. Μιχαήλ 
Δακτυλίδης, βρίσκεται σε επάλληλες διαβουλεύσεις με τους Επιτρόπους κ.κ. Thierry 
Breton, Kadri Simson, Johannes Hahn, για την οριστικοποίηση αυτών των 
χρηματοδοτικών εργαλείων των μέτρων στήριξης. 
      Συνοπτικά αναφέρουμε ότι από τα δεδομένα που κατέγραψε η FIEC προκύπτει 

ότι κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης, το κατασκευαστικό οικοσύστημα 

αντιμετώπισε σημαντική πτώση τζίρου και μείωση ζήτησης τόσο για Ιδιωτικά όσο και 

για Δημόσια Έργα  σε όλους τους τομείς που το απαρτίζουν, όπως ενδεικτικά 

αναφέρουμε την κατασκευή, ανακαίνιση, συντήρηση κτιρίων και έργων υποδομής.  

      Ο αντίκτυπος αυτής της κατάστασης αναμένεται να είναι τεράστιος,  καθώς η 

Κατασκευαστική Βιομηχανία απασχολεί περισσότερους από 16 εκατομμύρια 

Ευρωπαίους (επίσημα στοιχεία των κρατών μελών). Μια πρόσφατη έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε για τις Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις ανέδειξε ότι η μέση 

αναμενόμενη απώλεια στην κατασκευαστική δραστηριότητα θα κυμανθεί μεταξύ του 

20% με 25% τόσο για το 2020 όσο και για το 2021, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα 

ποσοστά του 2019.  

     Δεδομένου ότι η ΠΕΔΜΕΔΕ θεωρεί ότι η στήριξη της Κατασκευαστικής 

Βιομηχανίας και για Χώρα μας  είναι η βασική  λύση για την αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων από το lockdown, εκφράζει την βεβαιότητα ότι η Ελληνική  Κυβέρνηση 

άμεσα θα λάβει πολύ συγκεκριμένα και στοχευμένα  μέτρα, που θα βοηθήσουν τις 

εγχώριες Kατασκευαστικές Eπιχειρήσεις / Tεχνικές Eταιρείες και τους Εργολήπτες 

Δημοσίων Έργων να επανεκκινήσουν  την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, 

δημιουργώντας άμεσες θέσεις εργασίας. 

     Βασική προϋπόθεση είναι η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά στην 

διαδικασία ανάθεσης  και εκτέλεσης Δημοσίων συμβάσεων, στο οποίο και 

εντάσσονται οι ακόλουθες συγκεκριμένες  προτάσεις της ΠΕΔΜΕΔΕ, που σας 

παραθέτουμε συνοπτικά σε τρεις άξονες: επενδύσεις, νομοθετικές απλουστεύσεις 

χρονοβόρων διαδικασιών, δίκαιες οικονομικές ρυθμίσεις και είναι βασισμένες 

στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Κατασκευαστικής Βιομηχανίας στην Ε.Ε. 

 

Α. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  

1. Επένδυση σε  κατασκευαστικά έργα σημαίνει επένδυση στην Βιομηχανία, στο 

εμπόριο, στην απασχόληση, στο εργατικό δυναμικό 

2. Αναζήτηση κονδυλίων Ε.Ε. για τομείς όπως Renovation, maintenance, circular 

economy, renovation wave, energy efficiency. 

3. Σημαντική αύξηση του Π.Δ.Ε. (Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) με 

αναμόρφωση του υφιστάμενου κρατικού προϋπολογισμού.  

4. Άμεση προκήρυξη έργων ΣΔΙΤ με παράλληλη διευκόλυνση της πρόσβασης των 

ιδιωτών σε τραπεζικό δανεισμό με κρατική εγγύηση. 

5. Συμμετοχή της Ελλάδας στο Renovation Wave. 

 

Β. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ 

 

1.  Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου για τις Επιτροπές (από Αναθέτουσες    Αρχές) – 

δικαιολογητικά – ενστάσεις 

2. Απλούστευση διαδικασιών ανάδειξης Αναδόχων Δημοσίων συμβάσεων, με 

αναμόρφωση υφιστάμενων συστημάτων ανάθεσης  
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3. Ωρίμανση – επιτάχυνση μελετών σε συγκεκριμένα έργα 

4. Θεσμοθέτηση διαδικασιών συντόμευσης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 

5. Άμεση προτυποποίηση προδιαγραφών για τα Δημόσια Έργα όλων των 

κατηγοριών  ώστε να επιταχυνθεί η σύνταξη προμελετών.  

6. Διαγωνιστική διαδικασία με προμελέτες, με υποχρέωση του Αναδόχου για 

σύνταξη μελέτης εφαρμογής (όπως πχ. δημοπρατήθηκαν πρόσφατα στην κρίση 

της πανδημίας τα έργα για ανέγερση Μ.Ε.Θ.). 

7. Συντόμευση και απλούστευση στις διαδικασίες ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων 

Έργων, με ειδικό καθεστώς, τουλάχιστον για τα έργα κάτω από την Κοινοτική 

Οδηγία. 

 

Γ. ΔΙΚΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ   

1. Ρύθμιση των επιπτώσεων από τις καθυστερήσεις εκτέλεσης των συμβάσεων λόγω 

Covid-19 (ανωτέρα βία) 

2. Ειδική αποζημίωση για τα συμβατικά ζητήματα  που έχουν δημιουργηθεί στις 

εκτελούμενες Δημόσιες συμβάσεις εκ του αυξημένου κόστους εκτέλεσης λόγω των 

αυστηρών μέτρων υγιεινής και ασφάλειας και του κόστους επανεκκίνησης και 

αναδιοργάνωσης των εργοταξίων. 

 

      Πιστεύουμε  ότι οι προτάσεις αυτές που έχουν προκύψει και από  δεδομένα που 

συγκεντρώθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα αποτελέσουν τη βάση της άμεσης  

ενίσχυσης του Κατασκευαστικού τομέα, βασικού μοχλού της οικονομικής ανάπτυξης 

της  Χώρας. 

 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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