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ΘΕΜΑ: Καθυστέρηση στην έκδοση ΚΥΑ και διευκρινιστικών εγκυκλίων 
 

Κύριε Υπουργέ,  

 

Είναι γνωστό το πρόβληµα της υπερβολικής ανατίµησης των δοµικών υλικών και των 
καυσίµων – ενέργειας που έχουν επιβαρύνει υπέρµετρα το κόστος κατασκευής των 
∆ηµοσίων Έργων. 

 

Στις συζητήσεις που είχαµε κατόπιν προσκλήσεών σας στο Υπουργείο διαπιστώσαµε ότι 
έχετε πλήρως αντιληφθεί το πρόβληµα και µάλιστα έχετε εδώ και µήνες δροµολογήσει 
µέτρα έστω και µερικής ελάφρυνσης του βάρους που πέφτει κατά κύριο λόγο στις 
Εργοληπτικές Επιχειρήσεις. 

Τα µέτρα που ανακοινώσατε ήταν:  

- Προώθηση νοµοθετικής παρέµβασης που επιτρέπει για ορισµένα βασικά υλικά 
(άσφαλτος, PVC, HDPE) την απολογιστική πληρωµή τους. 

- Πριµ έγκαιρης περαίωσης έργων για επιχειρήσεις που δεν θα κάνουν χρήση της 
δυνατότητας επιµήκυνσης χρονοδιαγράµµατος. 

 

∆υστυχώς, παρότι έχει παρέλθει το µεγαλύτερο µέρος του προβλεπόµενου χρόνου ισχύος 
των νοµοθετηµένων µέτρων, η δυνατότητα εφαρµογής τους δεν υφίσταται, λόγω µη 
έκδοσης των, κατ’εξουσιοδότηση του σχετικού ψηφισθέντος νόµου 4938/2022, αναγκαίων 
Υπουργικών Αποφάσεων, αλλά και απαιτούµενων διευκρινιστικών εγκυκλίων προς τις 
Αναθέτουσες Αρχές κλπ. 

 

Συγκεκριµένα: 

- ∆εν µπορεί να διαστρωθεί άσφαλτος γιατί κανείς δεν γνωρίζει πως θα γίνει η 
απολογιστική πληρωµή της ασφάλτου. Σηµειώνουµε ότι τελειώνει η θερινή περίοδος 
(κατ’ εξοχήν κατάλληλη για την διάστρωση). 

- ∆εν µπορούν να αγορασθούν για τον ίδιο λόγο από τους αναδόχους σωλήνες PVC 
και πολυαιθυλενίου απαραίτητοι για υδραυλικά και αντιπληµµυρικά έργα. 
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- ∆εν µπορούν οι Εργολήπτες να προγραµµατίσουν το χρονοδιάγραµµα των εργασιών 
και των προµηθειών τους. 

 

Επίσης ανακοινώσατε ότι θα εκδοθούν συντελεστές αναθεώρησης για εργασίες που 
εκτελούνται στα δηµόσια έργα και επηρεάζονται από τις υπερβολικές ανατιµήσεις των 
υλικών. Σηµειώνουµε ότι οι συντελεστές αναθεώρησης που εκδόθηκαν µέχρι σήµερα δεν 
ανταποκρίνονται στα πραγµατικά ποσοστά ανατιµήσεων, ενώ επίσης δεν έχουν εκδοθεί 
ακόµα οι συντελεστές του Α τριµήνου 2022 (τριµήνου εντός του οποίου παρατηρήθηκαν οι 
µεγαλύτερες ανατιµήσεις λόγω της έκρηξης του πολέµου στην Ουκρανία). 

 

Τέλος θα  θέλαµε να τονίσουµε την µεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην έναρξη 
λειτουργίας της συσταθείσης µε την από 7/4122 Κ.Υ.Α. Εταιρίας Προδιαγραφών και 
Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών, η λειτουργία της οποίας θα επιλύσει µια και 
καλή το από πολλές δεκαετίες χρονίζον πρόβληµα της µη ορθής ανάλυσης, κοστολόγησης 
και αναθεώρησης των τιµών µονάδος των εργασιών των κατασκευαστικών έργων στη 
χώρα. Σηµειώνουµε ότι ο Σύνδεσµός µας έχει υποδείξει µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 38216/ 
24.06.2022 έγγραφό του έναν εκπρόσωπο για τη συµµετοχή του στο ∆.Σ. της ως άνω 
εταιρίας.      

 

Επειδή µέχρι στιγµής δεν υπάρχει καµία επίσηµη ενηµέρωση για τους λόγους της 
καθυστέρησης όλων των αναγγελθέντων πρωτοβουλιών σας και τα χρονικά περιθώρια 
στενεύουν ασφυκτικά  η οποιαδήποτε νοµοθετική παρέµβαση κινδυνεύει να αποδειχθεί 
«δώρον άδωρον». 

 

Παρακαλούµε για τις σχετικές ενέργειές σας για επίσπευση των διαδικασιών οι οποίες έχουν 
νοµοθετηθεί. 

 

Με τιµή, 

    Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ      ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΡΑΪΛΑΣ 

 

 

 

 


