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ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
 
       Προς: 
 
       Τον Υπουργό Οικονοµικών 
       κ. Γ. Παπακωνσταντίνου 
  
Σε κατάσταση ασφυξίας οι εργοληπτικές επιχειρήσεις της χώρας  

 

Κύριε Υπουργέ, 

 

Η σηµερινή µας κινητοποίηση αποτελεί κραυγή απόγνωσης για τα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν οι εργοληπτικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα, που βρίσκονται πλέον σε 

κατάσταση ασφυξίας. 

Σας ενηµερώνουµε ότι η κρίση «χτυπά» σήµερα µε ιδιαίτερη σφοδρότητα τον 

κατασκευαστικό κλάδο, που την περίοδο 1995 – 2006 παρουσίαζε συνεχή µεγέθυνση µε 

ετήσιο ρυθµό της τάξης του 5,50% και για δεκαετίες χαρακτηριζόταν ως η «ατµοµηχανή της 

ανάπτυξης», οδηγώντας εκατοντάδες επιχειρήσεις στο χείλος της καταστροφής και δεκάδες 

χιλιάδες εργαζοµένους στην ανεργία.   

Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία, κατά τη διάρκεια του 2010 ο 

κλάδος συνολικά (∆ηµοσίων Έργων και Ιδιωτικών) κατέγραψε τη χαµηλότερη συµµετοχή στη 

δηµιουργία του ΑΕΠ της τελευταίας 12ετίας, ενώ η συνολική απασχόληση µειώθηκε, σε σχέση 

µε το 2009, κατά 15,3%, δηλαδή έχασαν τη δουλειά τους περίπου 60.000 εργαζόµενοι στις 

κατασκευές µέσα σε ένα µόλις χρόνο. Σύµφωνα µε έρευνα της Hellastat, στα τέλη του 2009 

στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) ήταν εγγεγραµµένες 594 εργοληπτικές 

επιχειρήσεις από την 3η έως και την 7η τάξη, αριθµός που σε σχέση µε το 2004, εµφανίζεται 

µειωµένος κατά 118 εταιρείες, δηλαδή κατά 16,7%. Το 2009 ανέστειλαν τη λειτουργία τους 

58 εργολήπτες των τάξεων αυτών έναντι 17 το 2008, ενώ µόνο στο πρώτο εξάµηνο του 2010 
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ακόµα 15 εταιρείες τέθηκαν εκτός ΜΕΕΠ, διαµορφώνοντας έτσι τον αριθµό των εταιρειών στο 

Μητρώο σε 579. Την ίδια στιγµή, σύµφωνα µε στοιχεία που προέρχονται από διάφορους 

περιφερειακούς Συνδέσµους Εργοληπτών, το 25% των µικρότερων εργοληπτικών 

επιχειρήσεων έβαλαν «λουκέτο» το 2010, ενώ το 90% όσων απέµειναν υπολειτουργεί ή 

ετοιµάζεται να αναστείλει τη λειτουργία της.  

Τα προβλήµατα του κλάδου επιτείνονται και από αντιαναπτυξιακά µέτρα, που δυστυχώς 

λαµβάνονται από την κυβέρνηση, στο πλαίσιο του µνηµονίου και δηµιουργούν νέα αδιέξοδα, 

όπως: 

• Η άτυπη στάση πληρωµών που έχει κηρύξει το ελληνικό ∆ηµόσιο, µε αποτέλεσµα οι 

οφειλές του κράτους προς τις εργοληπτικές επιχειρήσεις για εκτελεσµένα έργα του 

ευρύτερου δηµόσιου τοµέα να ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ, δηλαδή να αγγίζουν το 1% 

του ΑΕΠ. Κι αυτό τη στιγµή που το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε Έκθεση, σύµφωνα µε 

την οποία το ∆ηµόσιο θα πρέπει να αποπληρώνει τις επιχειρήσεις µέσα σε 30 ή 60 

µέρες. 

• Το διαρκές «ψαλίδισµα» του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) µε στόχο 

τη µείωση των ελλειµµάτων, που όµως, όπως δείχνει η πράξη έχει αντίθετα 

αποτελέσµατα. Το Π∆Ε του έτους 2010 µειώθηκε τέσσερις συνεχόµενες φορές και 

από 10,3 δισ. ευρώ που προϋπολογίζονταν το 2010 κατέληξε  σε  8,5 δισ. ευρώ στα 

τέλη του 2010, (µείωση 12%), ενώ νέες µειώσεις προβλέπονται και για την επόµενη 

τριετία. 

• Η καθυστέρηση των ρυθµών απορρόφησης του ΕΣΠΑ, που αποδεικνύεται από το 

γεγονός ότι στο τέλος του 2010 η χώρα µας βρισκόταν στην 17η θέση από πλευράς 

απορρόφησης στο σύνολο των 27 χωρών της Ε.Ε.  

• Η κατάργηση αναπτυξιακών χρηµατοδοτικών προγραµµάτων που αφορούν κυρίως 

την Περιφέρεια της χώρας όπως «Θησέας», «Πίνδος», «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 

κ.ά. και η γενική µείωση των µικρών και µεσαίων έργων κατά 30% τουλάχιστον, 

έναντι των προηγούµενων χρόνων. 

 

Κύριε υπουργέ, 

Όπως είναι γνωστό, τα ∆ηµόσια Έργα αποτελούν µια αναπτυξιακή παραγωγική διαδικασία, µε 

µεγάλη εγχώρια προστιθέµενη αξία, που δίνει δουλειά σε εκατοντάδες συναφή επαγγέλµατα, 

που συνεισφέρουν πάνω από το 20% στο ΑΕΠ. Πολλά επίσης από τα µικρά και µεσαία έργα 

της Περιφέρειας, δίνουν ζωή στις τοπικές κοινωνίες και αγορές που φυτοζωούν και 

αργοπεθαίνουν. Που τους συνθλίβουν οι συµπληγάδες της κρίσης. 

 

Κύριε υπουργέ, 

Το ελληνικό κράτος δυστυχώς επί των ηµερών σας, αναδεικνύεται ως ο πιο κακοπληρωτής και 

ασυνεπής φορέας της χώρας. Έχει καθιερώσει µια άτυπη στάση πληρωµών προς τους 

εργολήπτες µε καταστροφικές συνέπειες για τον κλάδο. Και την ίδια στιγµή το ίδιο το κράτος 

κυνηγάει τους εργολήπτες για να πληρώσουν ΦΠΑ 23% επί ανεξόφλητων τιµολογίων, να 
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προκαταβάλλουν διάφορους φόρους (4%, περίπου)  επί ανύπαρκτων εισπράξεων, να 

εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους για οικοδοµικά ένσηµα προς το ΙΚΑ (περίπου 9%), να 

συµµετάσχουν στην περαίωση, καµιά φορά ακόµη και να πληρώσουν έκτακτη εισφορά για 

κέρδη που δεν έχουν, αφού το ίδιο το κράτος τους χρωστά. Και ακόµη χειρότερα: Με το νέο 

µάλιστα φορολογικό νοµοσχέδιο θεσπίζονται βαριές ποινές και οι εργολήπτες κινδυνεύουν να 

καταδικαστούν για υπεξαίρεση του ΦΠΑ που δεν τους έχει αποδοθεί, λόγω ακριβώς αυτής της 

ασυνέπειας του κράτους!   

 

Κύριε υπουργέ, 

Όλες οι εξελίξεις και οι αναλύσεις αναδεικνύουν τον κεντρικό ρόλο τον οποίο µπορούν να 

διαδραµατίσουν οι δηµόσιες επενδύσεις υποδοµής στη χώρα µας, ώστε, ακόµη και άµεσα, να 

αποτελέσουν το αναπτυξιακό αντίβαρο στη µείωση της κατανάλωσης που προκαλεί 

αναπόφευκτα η δηµοσιονοµική προσαρµογή, ενώ παράλληλα µπορούν να αποτελέσουν και τη 

βασική προϋπόθεση για την µακροπρόθεσµη µείωση του χρέους της χώρας. Αυτό, όµως, δεν 

µπορεί να γίνει µε κατεστραµµένους τους Έλληνες εργολήπτες. Γιαυτό διεκδικούµε και 

απαιτούµε: 

* Άµεση εξόφληση εκτελεσµένων έργων από τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. 

* Ενεργοποίηση – αύξηση των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων (Π.∆.Ε., ΕΣΠΑ, «ΘΗΣΕΑΣ», 

«ΠΙΝ∆ΟΣ», «ΑΛ. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» κ.λπ.) για έργα απαραίτητα και αναγκαία κυρίως για την 

ανάπτυξη της Περιφέρειας, έργα που θα τονώσουν όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου και τις 

τοπικές αγορές και θα στηρίξουν την απασχόληση. 

* ∆ίκαια φορολογικά µέτρα (ρύθµιση του ΦΠΑ µη εξοφληθέντων τιµολογίων, συµψηφισµός 

χρεών ευρύτερου δηµόσιου τοµέα κ.λπ.). 

 

Με Τιµή 
Για τις Εργοληπτικές Οργανώσεις 

 

 


