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   Αθήνα, 21  Οκτωβρίου 2020  

Αριθ. Πρωτ.1831   

Προς  

Τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου 

Οικονομικών, κ. Χρήστο Τριαντόπουλο  

  

Κοινοποίηση:  

-Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα 

-Αναπληρωτή Υπουργό  Οικονομικών, κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη 

 

Θέμα:  Σύσταση Ομάδας εργασίας για την παραγωγικότητα και την 

εξωστρέφεια των επιχειρήσεων  

 

 

Κύριε Γενικέ,  

       Ιδιαίτερη ικανοποίηση προκάλεσε στην Ένωσή μας  η απόφαση που 

λάβατε  για τη σύσταση Ομάδας εργασίας για την παραγωγικότητα και την 

εξωστρέφεια των επιχειρήσεων. 

          Η ΠΕΔΜΕΔΕ, η Πανελλήνια Οργάνωση που καλύπτει όλο το φάσμα 

των  Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, ατομικών και εταιρικής μορφής έως και  

7ης τάξεως, μελών του ΜΕΕΠ  καθώς  και των στελεχών τους, μελών του ΜΕΚ,   

που ασχολούνται με την κατασκευή των Δημοσίων Έργων στη xώρα 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, των Ευρωπαίων 

Διεθνών Κατασκευαστών (European International Contractors – E.I.C), και 

της EDA (European Demolition Association). 

       Ως γνωστόν,  ο κατασκευαστικός κλάδος αποτελεί έναν από τους 

κινητήριους μοχλούς της ελληνικής οικονομίας, δυνάμενος να συμβάλλει 

στην εξωστρέφεια.  

      Εν όψει της συγκρότησης της   Ομάδας  που θα  διαμορφώσει το καθεστώς 

κινητροδότησης για την παραγωγικότητα και την εξωστρέφεια των 

επιχειρήσεων,    η ΠΕΔΜΕΔΕ, που εκπροσωπεί την Ελλάδα σε διεθνείς και 

ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και Fora, θέτει την εμπειρία της, τις πληροφορίες 

της και τις διασυνδέσεις της με τους αντίστοιχους επιστημονικούς φορείς στη 
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διάθεση του Υπουργείου για την οικονομική  αναγέννηση της χώρας και την 

ενίσχυση των επιχειρήσεων. 

      Παραμένουμε στη διάθεσή σας επιθυμώντας να προσφέρουμε βοήθεια στο 

έργο σας, ως εκπροσωπούντες την κατασκευαστική κοινότητα.  
Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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