Αθήνα, 08 Οκτωβρίου 2021
Αριθ.Πρωτ.1488
Προς
-Τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνη Γεωργιάδη
-Τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστα Καραμανλή
- Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νικόλαο Παπαθανάση
-Υφυπουργό Υποδομών, κ. Γεώργιο Καραγιάννη
Κοινοποίηση:
Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού, κ. Γρηγόριο – Αλέξανδρο Δημητριάδη
Θέμα : Δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομία της χώρας από την επιλογή
δημοπράτησης αποκλειστικά έργων μεγάλων προϋπολογισμών.
Κύριοι Υπουργοί,
Όπως γνωρίζετε, ο κλάδος των Δημοσίων Έργων αποτελεί το πρώτο και
βασικό βήμα για την ανάπτυξη, καθώς οι επιπτώσεις που επιτυγχάνονται είναι
άμεσα αντιληπτές και ορατές, τόσο στο κοινωνικό σύνολο, όσο και στην οικονομία.
Άλλωστε, η μόχλευση της οικονομίας που επιτυγχάνει η Κατασκευαστική
δραστηριότητα είναι καταγεγραμμένη σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες
συνεχώς αυξάνουν το τμήμα του προϋπολογισμού που αφορά στα Δημόσια Έργα και
στις Εθνικές υποδομές.
Παρατηρώντας όμως τις επίσημες ανακοινώσεις του Υπουργείου σας και τον
σχεδιασμό των Δημοσίων Έργων υπό δημοπράτηση, διαπιστώνουμε ότι
αποκλειστικά θα δημοπρατηθούν έργα πολύ μεγάλων προϋπολογισμών, είτε με την
μέθοδο Σ.Δ.Ι.Τ., είτε με παραχωρήσεις, είτε με γιγαντιαίες αναθέσεις, είτε ως Δημόσια
Έργα, στα οποία, εξ ορισμού θα μπορούν να συμμετέχουν ελάχιστες συγκεκριμένες
μεγάλες Ελληνικές Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ.
Η ραχοκοκαλιά της οικονομίας εθνικώς και πανευρωπαϊκώς αποτελείται από
ατομικές, μικρές και μικρομεσαίες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν
αντικείμενο εργασίας για να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν. Η πολιτική επιλογή
να δημοπρατηθούν αποκλειστικά έργα μεγάλων προϋπολογισμών οδηγεί με
βεβαιότητα σε κλείσιμο τις ατομικές, μικρές και μικρομεσαίες Εργοληπτικές
Επιχειρήσεις, με τραγικές συνέπειες για την εθνική οικονομία. Σε προηγούμενη
επιστολή μας, σας είχαμε επισημάνει την ανάγκη αύξησης του ΠΔΕ παράλληλα με
την διασπορά των έργων τόσο γεωγραφικά/περιφερειακά όσο και ποσοτικά,
ανάλογα με τους δημοπρατούμενους προϋπολογισμούς. Είναι κομβικής σημασίας
για την Ελληνική οικονομία να υπάρξει σημαντικό αντικείμενο εργασίας για τις
μικρές και μικρομεσαίες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, ώστε να μπορέσουν να
αναπτυχθούν και να προχωρήσουν, οι υγιείς παραγωγικές επιχειρήσεις , σε
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συγχωνεύσεις, όπως φαίνεται να είναι η πολιτική της κυβέρνησης για την
ανάκαμψη της οικονομίας
Επανερχόμαστε σήμερα κ. Υπουργοί και ζητούμε τον επαναπροσδιορισμό
των προς δημοπράτηση έργων εκ μέρους σας, με τρόπο ώστε να ληφθεί υπόψη η
εθνική ανάγκη να υπάρξει αντικείμενο εργασίας και για ατομικές, μικρές και
μικρομεσαίες Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που αποτελούν την ραχοκοκαλιά
του παραγωγικού ιστού της Ελληνικής οικονομίας.
Για την ΠΕΔΜΕΔΕ,
Ο Πρόεδρος
ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ

Ο Γεν. Γραμματέας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ

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

