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Αθήνα, 21  Μαΐου 2020 

Αριθ.Πρωτ.997              

Προς 

Τον Πρωθυπουργό της Κυβέρνησης κ. Κυριάκο Μητσοτάκη 

 

 

Θέμα : «Ο Κατασκευαστικός κλάδος είναι η λύση για την ανάκαμψη της  

 οικονομίας μετά την πανδημία»  

 

Κύριε Πρωθυπουργέ, 

 

    Σας απευθύνουμε αυτή την επιστολή γιατί πιστεύουμε ότι στο στάδιο της 

ανάκαμψης της Εθνικής Οικονομίας, από τις συνέπειες της πανδημίας, ο 

Κατασκευαστικός κλάδος μπορεί να έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο. 

      Η  ΠΕΔΜΕΔΕ, όπως γνωρίζετε, εκπροσωπεί  σε Πανελλήνιο επίπεδο τις 

Εργοληπτικές  Επιχειρήσεις όλων των τάξεων και είναι η μοναδική Ελληνική 

Εργοληπτική Οργάνωση, που εκπροσωπεί τον Κλάδο και τη Χώρα μας διεθνώς, ως 

μέλος και συμμετέχοντας στη Διοίκηση, 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). 

     Ο Κατασκευαστικός κλάδος αποτελεί για την Ευρώπη αλλά και για την Ελλάδα 

ειδικότερα, έναν τομέα αιχμής με εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Συγκεκριμένα σας 

αναφέρουμε ότι το κατασκευαστικό οικοσύστημα αποτελεί το 20% του ευρωπαϊκού 

ΑΕΠ με περισσότερους από 16 εκατ. εργαζόμενους και οικονομικό πολλαπλασιαστή 

(economic multiplier effect) που κυμαίνεται μεταξύ 2 και 2,9 και δημιουργεί άμεσες 

θέσεις απασχόλησης. 

      Ο κλάδος υπέστη μεγάλες απώλειες στη διάρκεια της πανδημίας, κάτι το οποίο 

αναγνώρισε και η Πρόεδρος της Ε.Ε. κα Ursula von der Leyen καθώς και ο Επίτροπος, 

αρμόδιος για την εσωτερική αγορά κ. Thierry Breton, με τον οποίο, ως FIEC, 

επικοινωνούμε επανειλημμένως το τελευταίο διάστημα. 

      Παρά τις δυσκολίες ο κλάδος συγκράτησε σημαντικό μέρος των δυνάμεών του και 

αναμένει πλέον τη βοήθεια της Ε.Ε. αλλά και των Κρατών μελών για την επανεκκίνηση 

και αναδιοργάνωσή του υπό τις νέες συνθήκες. 

 

Κύριε Πρωθυπουργέ, 

      Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που ο αείμνηστος πατέρας σας είχε 

παραστεί στη Γενική Συνέλευση της FIEC που έγινε στην Αθήνα και λίγοι μήνες από 
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τότε που μας τιμήσατε, δια αντιπροσώπου, στην κορυφαία Ημερίδα της ΠΕΔΜΕΔΕ 

για το μέλλον του Κατασκευαστικού κλάδου στην Ευρώπη – Construction 2050. 

     Εκτιμούμε πως πρέπει να ληφθούν γενναίες αποφάσεις και πρωτοβουλίες για την 

επιτάχυνση των διαδικασιών για την έναρξη των έργων καθώς και για την άμεση 

διάθεση πόρων από ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια για την κατασκευή στην 

Περιφέρεια καθώς και στα Αστικά κέντρα πολλών μικρών και μεσαίων έργων, πλέον 

των προγραμματισμένων μεγάλων έργων υποδομής, ώστε να ενισχυθεί η Εθνική 

Οικονομία και η ανόρθωση της Χώρας. 

      Έχοντας ως γνώμονα το εθνικό συμφέρον και με όπλο την ευρωπαϊκή μας εμπειρία 

και τη συμμετοχή μας στα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων ως κοινωνικοί εταίροι η 

ΠΕΔΜΕΔΕ τα θέτει στη διάθεσή σας, θεωρώντας ότι  η προσφορά αυτή μπορεί να 

βοηθήσει ουσιαστικά την Κυβέρνηση και να συνεισφέρει τα μέγιστα στην ανόρθωση 

της Χώρας. 

      Εξάλλου η ΠΕΔΜΕΔΕ ήταν και είναι πάντα στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης 

προασπιζόμενη τα εθνικά και κλαδικά συμφέροντα της Χώρας. Πρόσφατο 

παράδειγμα είναι η απόρριψη της αίτησης εισδοχής της Ένωσης των Τουρκοκυπρίων 

στην FIEC μετά από σχετική παρέμβασή μας. 

     Καταλήγοντας σας αποστέλλουμε συνημμένα τις προτάσεις μας για τα άμεσα μέτρα 

που δύνανται να αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα ανάκαμψης της Εθνικής 

Οικονομίας και να διασφαλίσουν θέσεις εργασίας. 

 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος                 Ο  Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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