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          Αθήνα, 02  Ιουλίου 2021 

Αριθ. Πρωτ.1111 

Προς 

Τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστα Καραμανλή  

 

Κοινοποίηση:  

-Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνη Γεωργιάδη 

-Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νικόλαο Παπαθανάση 

 

Θέμα : Υπερβολικό κόστος υλικών κατασκευών - Αναθεώρηση Τιμών Δημοσίων 

 Έργων 

Σχετική: Η  υπ΄αριθμ. πρωτ. 814/22.04.2021 επιστολή της ΠΕΔΜΕΔΕ 

 

Κύριε Υπουργέ, 

               Είναι κοινή διαπίστωση η αναποφασιστικότητα και η αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση εκ μέρους του Υπουργείου στην αντιμετώπιση του σοβαρότατου 

προβλήματος  της υπερβολικής αύξησης του κόστους υλικών κατασκευών.   

                Όμως, η ιδιαίτερα σημαντική αύξηση στις τιμές  των υλικών έχει ως 

αποτέλεσμα   οι Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις να υπόκεινται σε τεράστιο οικονομικό 

βάρος, ειδικά για υφιστάμενες συμβάσεις, που τις οδηγεί σε οικονομική ασφυξία, αφού 

επηρεάζει το κόστος του συνόλου του έργου.  

           Το φαινόμενο αυτό, που παρατηρείται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, δεν φαίνεται 

να αποκλιμακώνεται, αλλά αντιθέτως καθημερινά εντείνεται.  Η Ελλάδα είναι από τις 

ελάχιστες χώρες της Ευρώπης που δεν έχει προχωρήσει στην αντιμετώπιση του 

θέματος, όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε από τη συμμετοχή μας στη FIEC.  

              Για το λόγο αυτό, Ομάδα Εργασίας της ΠΕΔΜΕΔΕ, με επικεφαλής  Καθηγητή 

του Ε.Μ.Π.,  ανέλυσε τις αυξήσεις των υλικών στις πέντε  (5) κύριες κατηγορίες έργων, 

ήτοι στην κατηγορία  των Υδραυλικών, της Οδοποιίας, των Οικοδομικών, των  

Ηλεκτρομηχανολογικών και  των Λιμενικών  έργων  και  κατέληξε στις κατωτέρω 

προτάσεις μεσοσταθμικής αυξήσεως   ανά κατηγορία  έργων: 

1. Υδραυλικά: 18% 

2. Οδοποιία: 25% 

3. Οικοδομικά: 25% 

4. Ηλεκτρομηχανολογικά: 25% 

5. Λιμενικά: 20% 

Είναι  απολύτως αναγκαίο, κύριε Υπουργέ, να προχωρήσουμε άμεσα σε λύσεις  

προκειμένου να προστατευθούν οι Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις, να διασφαλιστεί η 

βιωσιμότητά τους και να τους επιτραπεί η ολοκλήρωση των συμβάσεων που έχουν ήδη 

συνάψει, προς όφελος των ιδίων και του δημοσίου συμφέροντος. 
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Τέλος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε  ότι οι αναλύσεις από τις οποίες 

προέκυψαν οι προτεινόμενες αυξήσεις είναι στη διάθεση παντός ενδιαφερομένου 

παράγοντα του Υπουργείου. 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

                                                   

          Ο Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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