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ΑΘΗΝΑ, 19 Μαρτίου 2020

ΠΡΟΣ: Υπουργό υποδομών & Μεταφορών
κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή
ΘΕΜΑ: 1η Δέσμη προτεινόμενων μέτρων για την υποστήριξη των επιχειρήσεων της βιομηχανίας
υποδομών και κατασκευών από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού.
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας για τον προγραμματισμό τηλεδιάσκεψης συνεργασίας για την
κατάστρωση δέσμης ειδικών μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων του τομέα των υποδομών και
κατασκευών από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού, οι οποίες δεν καλύπτονται από τα
εξαγγελθέντα μέτρα για τις λοιπές επιχειρήσεις, παραθέτουμε προς συζήτηση αρχική δέσμη
προτεινόμενων μέτρων προς άμεση θεσμοθέτηση και εφαρμογή:
1. Μέτρα γενικής εφαρμογής επί δημοσίων συμβάσεων μελετών, συναφών και λοιπών
συμβουλευτικών υπηρεσιών και έργων:
1.1. Νέοι διαγωνισμοί: Αύξηση του προβλεπόμενου χρόνου υποβολής των προσφορών σε
αντιστοιχία με τον χρόνο ισχύος των εκτάκτων μέτρων. Παράταση όλων των προθεσμιών
για τους εν εξελίξει διαγωνισμούς, περιλαμβανομένων των προθεσμιών των διατάξεων περί
έννομης προστασίας (Βιβλίο IV Ν. 4412/2016 και προηγούμενες διατάξεις περί προσωρινής
δικαστικής προστασίας).
1.2. Συμβάσεις των οποίων η διαγωνιστική διαδικασία έχει ολοκληρωθεί, αλλά δεν έχει
υπογραφεί η σχετική σύμβαση: Παράταση της προθεσμίας υπογραφής των συμβάσεων
μετά το πέρας των εκτάκτων μέτρων, μετά από σχετικό αίτημα του υποψηφίου Αναδόχου.
1.3. Συμβάσεις σε εξέλιξη: Αυτοδίκαια παράταση ανατρεπτικών/αποκλειστικών, τμηματικών και
συνολικής προθεσμίας μέχρι το πέρας των έκτακτων μέτρων, άνευ υπαιτιότητας του
Αναδόχου (βλ. και το υπ’ αρ. πρωτ. Γρ.Προέδρου 29/12-3-2020 έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ),
περιλαμβανομένων των προθεσμιών των διατάξεων περί επίλυσης διαφορών.
1.4. Ταχεία έγκριση επιμετρήσεων, πιστοποιήσεων και λογαριασμών, καθώς και των
παραδοτέων των συμβάσεων, με χρήση ψηφιακής υπογραφής κατά τον χρόνο ισχύος των
εκτάκτων μέτρων.
1.5. Ταχεία ψηφιακή προώθηση των πιστοποιήσεων προς πληρωμή κατά τον χρόνο ισχύος των
εκτάκτων μέτρων.
1.6. Άμεση έγκριση πληρωμών από τις Διαχειριστικές Αρχές στις περιπτώσεις
συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων (ex post έλεγχος αυτών) κατά τον χρόνο ισχύος των
εκτάκτων μέτρων.
1.7. Πληρωμές

λογαριασμών

χωρίς

την

προσκόμιση
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φορολογικής

και ασφαλιστικής

ενημερότητας και χωρίς πληρωμή κρατήσεων υπέρ τρίτων και προκαταβλητέου φόρου,
κατά τον χρόνο ισχύος των εκτάκτων μέτρων.
1.8. Χορήγηση προκαταβολών και ενδιάμεσων πληρωμών χωρίς την προσκόμιση εγγυητικών
επιστολών κατά τον χρόνο ισχύος των εκτάκτων μέτρων.
1.9. Αναστολή καταβολής προμηθειών όλων των εγγυητικών επιστολών των συμβάσεων
(προκαταβολής, καλής εκτέλεσης, αντικατάστασης δεκάτων).
2. Αναγνώριση υπολειτουργίας εργοταξίων:
Παρά τα μέτρα προστασίας που έχουν ήδη λάβει οι επιχειρήσεις, η λειτουργία των εργοταξίων,
καθώς και η διοίκηση και επίβλεψη των έργων, είναι προβληματική (αδυναμία συγκρότησης
συνεργείων, προμήθειας και παράδοσης απαραίτητων υλικών, αδυναμία ή/και απροθυμία
πρόσβασης/παρουσίας εργατοτεχνικού και υπαλληλικού προσωπικού, επιβλεπόντων και
συμβούλων, κ.λπ.). Περαιτέρω, από το χθεσινό μέτρο απαγόρευσης των συναθροίσεων
καθίσταται ιδιαιτέρως δυσχερής η λειτουργία των εργοταξίων. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται να
αναγνωριστεί η de facto υπολειτουργία ή/και μερική/ολική αναστολή της λειτουργίας των
εργοταξίων και να ενταχθούν οι επιχειρήσεις του κλάδου στις επωφελούμενες των σχετικών
ευεργετικών μέτρων που αφορά τις εν αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεις.
3. Μέτρα οικονομικής στήριξης των επιχειρήσεων:
3.1.

Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων, πληρωμής ΦΠΑ, φόρου μισθωτών υπηρεσιών και
των δόσεων ρυθμίσεων λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Δημόσιο, για τους επόμενους
έξι (6) μήνες, χωρίς αυτό να αποτελεί εμπόδιο στην λήψη φορολογικής ενημερότητας,
άνευ παρακράτησης, για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο (για όσες επιχειρήσεις ήταν
ενήμερες μέχρι τον 1ο 2020).

3.2.

Αναστολή πληρωμής εισφορών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και αναστολή
όλων των σχετικών δόσεων ασφαλιστικών ρυθμίσεων, για τους επόμενους έξι (6) μήνες,
χωρίς αυτό να αποτελεί εμπόδιο στην λήψη ασφαλιστικής ενημερότητας, άνευ
παρακράτησης, για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο (για όσες επιχειρήσεις ήταν
ενήμερες μέχρι τον 1ο 2020).

3.3.

Άμεση επιστροφή Πιστωτικού ΦΠΑ και Πιστωτικού Φόρου Εισοδήματος, με εκ των
υστέρων πραγματοποίηση φορολογικών ελέγχων. Ομοίως, μετά την υποβολή των
φορολογικών δηλώσεων των επιχειρήσεων για το φορολογικό έτος 2019, να γίνει άμεσα η
επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου του φόρου που προκύπτει από την εκκαθάριση της
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και ο προβλεπόμενος φορολογικός έλεγχος να
διενεργηθεί μεταγενέστερα.

3.4.

Ένταξη στην αναστολή πληρωμών έναντι κεφαλαίου επιχειρηματικών δανείων, προς
Τραπεζικά Ιδρύματα μέχρι 30/9/2020.

3.5.

Παράταση του διαστήματος σφράγισης των ακάλυπτων επιταγών, από οκτώ (8) ημέρες
που ισχύει σήμερα, σε εξήντα (60) ημέρες και μη αναγγελία στον «Τειρεσία».

3.6.

Χορήγηση δανείων κίνησης στις επιχειρήσεις με ελάχιστο ή/και επιδοτούμενο επιτόκιο, με
εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου.

3.7.

Λόγω της διακοπής των δικαστικών λειτουργιών, παροχή δυνατότητας εκχώρησης
πιστοποιήσεων (προεξόφλησης), από Τραπεζικά Ιδρύματα, άνευ δικαστικής διαδικασίας.
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3.8.

Έκτακτη άτοκη κρατική οικονομική ενίσχυση για τις επιχειρήσεις που αναστέλλουν τη
λειτουργία τους, βάσει αναγκαστικής εντολής, είτε με υπαγωγή στην «επιστρεπτέα
προκαταβολή», είτε με άλλον τρόπο.

3.9.

Με την υποβολή του αιτήματος τελικού ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων των
αναπτυξιακών νόμων Ν. 4399/16, 3908/11, 3299/2004 και 2601/1998, να χορηγείται
στους επενδυτές άμεσα το ποσό ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης που έχει εγκριθεί
με το ΦΕΚ Υπαγωγής του Επενδυτικού Σχεδίου και ο σχετικός έλεγχος να διενεργηθεί
μεταγενέστερα.

4. Μέτρα για τα έργα με συμβάσεις παραχώρησης:
4.1.

Άμεση στήριξη των εταιρειών παραχώρησης με αποζημίωση στο τέλος κάθε μήνα για την
αντιμετώπιση των άμεσων επιπτώσεων, υφιστάμενη και τρέχουσα απώλεια εσόδων και τα
αυξημένα κόστη που υφίστανται από 6/3. Η εκκαθάριση με βάση το μοντέλο μπορεί να
γίνεται στο τέλος κάθε εξαμήνου.

4.2.

Νομοθετική ρύθμιση για δυνατότητα αποκατάστασης των χρηματοοικονομικών
(βραχυπρόθεσμων και μέσο-μακροπρόθεσμων) επιπτώσεων στις Συμβάσεις
Παραχώρησης με επέκταση του χρόνου επέκτασης των συμβάσεων παραχώρησης, άμεσες
αποζημιώσεις ή συνδυασμό των δύο.

4.3.

Αναστολή της ισχύος της διάταξης του άρθρου 65 του Ν. 4663/2020 «Διακοπή της
κυκλοφορίας στο βασικό εθνικό οδικό δίκτυο».

Εν αναμονή της προγραμματισμένης τηλεδιάσκεψης για την παρουσίαση και ανάλυση των
ανωτέρω προτεινόμενων μέτρων, διατελούμε στη διάθεσή σας.

Για το Δ.Σ. του ΕΣΒΥΚ
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Σέργιος Λαμπρόπουλος

Κωνσταντίνος Καλέργης

Κοινοποίηση:
Γενικό Γραμματέα Υποδομών, κ. Γ. Καραγιάννη
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Το Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών & Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ), συνιστά αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία και ιδρύθηκε το 2019, με
πρωτοβουλία των ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ, για την ενιαία εκπροσώπηση της Βιομηχανίας Υποδομών & Κατασκευών της Ελλάδας.
Μέλη του ΕΣΒΥΚ είναι οι επαγγελματικές ενώσεις, σωματεία, σύνδεσμοι ή οργανώσεις οικονομικών φορέων που εδρεύουν στην Ελλάδα,
έχουν πανελλαδική κάλυψη και έχουν ως πρωταρχικό σκοπό τον σχεδιασμό, τη μελέτη και την κατασκευή έργων, την προμήθεια και
παραγωγή υλικών, την ανάπτυξη, την έρευνα, τη συντήρηση και τη διαχείριση του δομημένου και του φυσικού περιβάλλοντος. Επίσης, στο
ΕΣΒΥΚ μετέχουν ως συνδεδεμένα μέλη δημόσιοι φορείς και οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, εκπαιδευτικά,
ερευνητικά και λοιπά ιδρύματα και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εμπλέκονται -αμέσως ή εμμέσως- με τις υποδομές και
κατασκευές.
Βασικοί σκοποί του ΕΣΒΥΚ είναι:
 η προαγωγή της ελληνικής βιομηχανίας υποδομών και κατασκευών και η αναβάθμιση της συμβολής της στην ανάπτυξη της ελληνικής
οικονομίας,
 η διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης της ελληνικής βιομηχανίας υποδομών και κατασκευών και η βελτίωση της παραγωγικότητας, της
ανταγωνιστικότητας και της ποιότητάς της, προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος,
 η διασφάλιση των θεμελιωδών αρχών της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού στο σύστημα παραγωγής δημόσιων και ιδιωτικών
έργων στη χώρα,
 η προώθηση της υγιούς, υπεύθυνης και ποιοτικής επιχειρηματικότητας στον τομέα των υποδομών και κατασκευών,
 η διασφάλιση και η εκπροσώπηση των ενδιαφερόντων και των δικαιωμάτων των μελών του,
 η ενιαία εκπροσώπηση των μελών του σε εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, φορείς, επιτροπές και φόρουμ που σχετίζονται ή/και
επηρεάζουν τη βιομηχανία υποδομών και κατασκευών,
 η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μελών του,
 η προβολή του Έργου των μελών του στο κοινωνικό σύνολο.
Τακτικά μέλη ΕΣΒΥΚ:
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