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Π Ρ Ο Σ    
Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών  
κ. Κωσταντίνο Αχ. Καραμανλή 
 

 
Κοιν.:  - Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων  

κ. Άδωνι Γεωργιάδη  
- Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών  
κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη 
- Υφυπουργό Υποδομών  
κ. Γεώργιο Καραγιάννη  
- Γενικό Γραμματέα Δημοσίων 
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ 
κ. Δημήτριο Σκάλκο 

 
 

 
ΘΕΜΑ: Στάση πληρωμών δημοσίων έργων και άλλα προβλήματα του τομέα            

κατασκευής δημοσίων έργων. 
Σχετ.:    Η υπ’αριθμ. 38584/11-10-2022 επιστολή του ΣΑΤΕ. 
 
 
Κύριε Υπουργέ,  
 
Σας έχουμε ήδη επισημάνει με το σχετικό ότι η κατάσταση στο χώρο των Κατασκευαστών 
Τεχνικών Έργων επιδεινώνεται συνεχώς αφού κανένα από τα θεσμικά ζητήματα που 
αποτελούν πάγιο αίτημα του Κλάδου δεν έχει προχωρήσει.  
 
Ενδεικτικά αναφέρουμε:  
 
Θέσπιση νέου συστήματος ανάλυσης τιμών εργασιών και δίκαιου υπολογισμού της 
αναθεώρησης. 
Ενώ έχει προβλεφθεί στον Ν. 4282/2021 η σύσταση της Εταιρείας Προδιαγραφών και 
Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών δεν έχει εκδοθεί ακόμη η απαιτούμενη Υ.Α. 
συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της ώστε να ξεκινήσει τις εργασίες της.  

Κατάργηση των απευθείας αναθέσεων χωρίς καν ανάρτηση στο διαδίκτυο (ΕΣΗΔΗΣ).   
Καθημερινά υπό τον μανδύα του κατεπείγοντος ανατίθενται έργα με «απευθείας 
διαπραγμάτευση» με πρόσκληση περιορισμένου αριθμού εργοληπτών (συνήθως οι ίδιοι και 
οι ίδιοι). 

Π.Δ. 71/2019 
Το θεσμικό πλαίσιο των Μητρώων Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών 
Έργων που νομοθετήθηκε με το Π.Δ. 71/2019, τρεισήμισι (3,5) έτη μετά δεν έχει 
εφαρμοσθεί ακόμα!!!! 
 
Φωτογραφικοί όροι  
Οι ειδικοί όροι (εντελώς φωτογραφικοί) εμφανίζονται πολύ συχνά στις διακηρύξεις με 
προκλητικό τρόπο χωρίς καμία αντίδραση από την μεριά των αρμοδίων αρχών. 
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Πέραν των θεσμικών ζητημάτων οφείλουμε να επισημάνουμε ότι:  

Μέτρα άρθρων 152 και 153 του Ν.4938/2022 
Τα μέτρα «με στόχο τη θωράκιση των εκτελούμενων και δημοπρατούμενων έργων» που 
ανακοινώθηκαν στις αρχές Μαΐου 2022 και θεσπίσθηκαν με τον Ν. 4938/6-6-2022 παρότι 
είναι προς τη θετική κατεύθυνση είναι στην ουσία ανενεργά, αφού δεν έχει ξεκαθαρισθεί ο 
τρόπος εφαρμογής τους με συνέπεια πολλοί Συνάδελφοι Εργολήπτες να πρέπει να 
αντιμετωπίσουν πολύ συχνά φαινόμενα κακής ερμηνείας,  με τελικό αποτέλεσμα να μην 
εφαρμόζεται καμία θεσμοθετημένη ρύθμιση.  
 
Μεγάλη καθυστέρηση πληρωμών ειδικά σε έργα του ΠΔΕ αλλά και του ΕΣΠΑ 
Κάθε χρόνο τέτοια εποχή γίνεστε αποδέκτης επιστολών μας με τις οποίες καταγγέλλουμε τη 
στάση πληρωμών έργων ΕΣΠΑ και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) που  
υλοποιούνται, από τις εταιρείες μέλη μας.  

Ήδη από τις 11/10/2022 με σχετική παρέμβασή μας έχουμε αναδείξει ως πρώτο θέμα προς 
επίλυση «την πληρωμή όλων των απλήρωτων πιστοποιήσεων, που σύμφωνα με 
καταγγελίες μελών μας διαρκώς αυξάνονται».  

Δυστυχώς, η επιλογή παύσης πληρωμών τους τελευταίους μήνες κάθε έτους τείνει να λάβει 
διαστάσεις μονιμότητας αφού όχι μόνο δεν έχει περιοριστεί διαχρονικά – όπως λογικά θα 
αναμενόταν - αλλά εξελίσσεται με παρόμοιο τρόπο για περισσότερο από 15 έτη, από το 
2007 και μετά, και αφορά σχεδόν σε όλα τα έργα σύμφωνα με τις έντονες διαμαρτυρίες 
Εταιρειών-Μελών μας, που προέρχονται από όλο τον γεωγραφικό χώρο της Ελλάδας και οι 
οποίες υποδεικνύουν ότι εδώ και καιρό έχουν παύσει οι πληρωμές τους για εκτελούμενα 
έργα χρηματοδοτούμενα τόσο από το ΠΔΕ όσο και από το ΕΣΠΑ. 
 
Iδιαίτερα οξύ είναι το ζήτημα με τις πληρωμές του ΠΔΕ, στα έργα τα οποία ορισμένοι 
συνάδελφοι εξαναγκάστηκαν να τιμολογήσουν μήνες πριν τη λήξη του έτους, έχουν 
καταβάλει τον ΦΠΑ και τις άλλες υποχρεώσεις και μέχρι και σήμερα δεν έχουν πληρωθεί! 

 
Κύριε Υπουργέ,  
 
Παρακαλούμε να λάβετε υπ’ όψιν τα ανωτέρω και να ενεργήσετε ταχύτατα ώστε αφενός 
μεν να επιλυθούν χρονίζοντα συνεχώς θέματα που έχουν φέρει εργολήπτες μέλη μας σε 
απόγνωση  και τουλάχιστον το ζήτημα των πληρωμών λογαριασμών εκτελεσμένων 
εργασιών να επιλυθεί άμεσα.  
 

Με τιμή, 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ     ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΡΑΪΛΑΣ 
 
 


