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                                                                                                  Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2021 
 
Αριθ.Πρωτ.470 

Προς  

- Τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνο Καραμανλή 

- Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα 

 

Κοινοποίηση : 

Γενικό Γραμματέα Υποδομών, κ. Γεώργιο Καραγιάννη 

 

Κύριοι Υπουργοί, 

 

Τις τελευταίες ημέρες μεγάλο μέρος του πληθυσμού της χώρας μας έζησε και 

ζει ακόμη σε ένα καθεστώς πρωτόγνωρο για τα δεδομένα του τρόπου διαβίωσης στη 

χώρα μας τα τελευταία αρκετά χρόνια, συνθήκες διαβίωσης χωρίς ηλεκτρισμό, χωρίς 

τηλέφωνα και αρκετά νοικοκυριά χωρίς ύδρευση.  

Με βάση τα στοιχεία μας, τα χαρακτηριστικά αυτά διαρκούν πλέον για πάνω 

από 72 ώρες και με βάση επιτόπια επίσκεψή μας αμφιβάλλουμε ακόμη και για το πόσο 

σύντομα θα επιλυθούν. Σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως των ποσοστών περί 

αποκαταστάσεων που αναφέρονται στα επίσημα δελτία, σε αυτή την δεινή κατάσταση 

βρίσκεται ακόμη πολύ μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας και σε περιοχές που κατά 

γενική ομολογία οι, από την πολιτεία, παρεχόμενες υπηρεσίες πληρώνονται αδρά.  

Καταδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι σε τόσο κρίσιμα και σοβαρά 

προβλήματα οι τοπικές αρχές δεν έχουν την δυνατότητα του αποτελεσματικού 

προγραμματισμού από μόνες τους.  

Είναι πλέον ευρύτατα γνωστό ότι κρίσιμα θέματα αντιμετωπίζονται 

αποτελεσματικά από συνέργειες ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και πραγματικά μας 

αφήνει έκθαμβους το να παρακολουθούμε πρωτοβουλίες επιλεκτικού χαρακτήρα 

ακόμη και σε αυτές τις τόσο δύσκολες συνθήκες.  

Η Ένωσή μας και κατά το παρελθόν, όταν της ζητήθηκε, απέδειξε με τον πιο 

καθαρό τρόπο πόσο οργανωμένα και αποτελεσματικά μπορεί να αντιμετωπίσει 

παρόμοιες καταστάσεις. Τα μέλη μας εξάλλου, Εργοληπτικές Επιχειρήσεις όλων των 

τάξεων και μεγεθών, διαθέτουν εξειδίκευση, μεγάλη εμπειρία σε παρόμοια έργα 

(αποκατάσταση Πάρνηθας, πλημμύρες, ΜΑΤΙ κ.α.), πλήθος εργαζομένων και 

ισχυρότατους στόλους μηχανημάτων. 
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Στην περίπτωση που η Πολιτεία απευθυνόταν στην Ένωσή μας θα είχαμε την 

δυνατότητα σε πολύ σύντομο χρόνο να διευθετήσουμε την κατάσταση ώστε να 

διανοιγούν οι οδοί πρόσβασης, να απομακρυνθούν τα πεσμένα δέντρα και να 

αποκατασταθεί η κυκλοφορία με τρόπο που να επιτρέπει την ταχύτερη αντιμετώπιση 

των προβλημάτων διασυνδέσεων.  

Φαίνεται όμως ότι ο επιλεκτικός τρόπος αντιμετώπισης του Εργοληπτικού 

κόσμου, και παρά τις επιμέρους διαμαρτυρίες της Ένωσής μας κατά το παρελθόν, 

ακόμη και σε τέτοιες δύσκολες στιγμές δεν μπορεί να ξεπεραστεί.  

Θέλουμε να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά στην Πολιτεία ότι μόνο με 

ειδικά σώματα, χωρίς τη συνδρομή του εξειδικευμένου Κατασκευαστικού δυναμικού 

της Χώρας,  τα προβλήματα δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά.  

Όταν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση οι εκπρόσωποι του Κατασκευαστικού 

οικοσυστήματος αντιμετωπίζονται ως ομόλογοι κοινωνικοί εταίροι και έχει 

αναγνωριστεί πλήρως η σπουδαιότητα της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας ως του 

πλέον παραγωγικού ιστού για την οικονομία και την ανάπτυξη, είναι πράγματι 

λυπηρό στη Χώρα μας να εμμένουμε σε πρακτικές του παρελθόντος και να την 

αγνοούμε διαρκώς. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τη διευκόλυνση του έργου της Πολιτείας. 

 
Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

Ο Πρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας 

 

 

 

 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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