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                                                                                       Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2021  

 

Αριθ. Πρωτ.1636  

 

Προς 

Τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνη Γεωργιάδη 

Τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κωσταντίνο Καραμανλή  

 

 

Κοινοποίηση:  

- Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νικόλαο Παπαθανάση 

-Υφυπουργό Υποδομών, κ. Γεώργιο Καραγιάννη 

 

 Θέμα : Αναθεώρηση Τιμών  Δημοσίων Έργων  

 

 

Κύριοι Υπουργοί, 

       Με μεγάλη απογοήτευση διαπιστώσαμε, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής 

μας στη  συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής  και στη  Γενική Συνέλευση  της 

F.I.E.C (European Construction Industry Federation),  που έλαβαν χώρα την 24 

και 25 τρέχοντος μηνός στις Βρυξέλλες,  ότι η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες 

χώρες της Ευρώπης που μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει μέτρα για το θέμα της 

υπερβολικής αύξησης του κόστους υλικών των κατασκευών. 
       Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να δημιουργήσει σύστημα αναθεώρησης 

τιμών, ενιαίο για όλα τα κράτη μέλη και μέχρι τότε προτείνει τη δημιουργία 

αντίστοιχου συστήματος σε εθνικό επίπεδο, κάτι το οποίο, παρά τις 

επανειλημμένες προτάσεις μας στο Υπουργείο σας, δεν έχει ακόμα τεθεί  σε 

διαδικασία νομοθετικής ρύθμισης.  

      Η συγκεκριμένη πρόταση επικαιροποιήθηκε κατά τη διάρκεια ομιλίας του 

Ευρωβουλευτή, κ. Manfred Weber,  στη Γενική Συνέλευση  της F.I.E.C, κατόπιν 

ερωτήσεως του Προέδρου της  ΠΕΔΜΕΔΕ.  

       Οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης μάλιστα,  έχουν από ετών καθιερώσει 

ακριβές Παρατηρητήριο Τιμών σε επίπεδο Περιφερειών και μέσω αυτού 

επεξεργάζονται ορθότερα τους προϋπολογισμούς των έργων. 

        Στην Ελλάδα κάτι τέτοιο παραμένει «όνειρο θερινής νυκτός».         

       Το Υπουργείο ουδέποτε έκανε χρήση της Ευρωπαϊκής μας εμπειρίας και 

τεχνογνωσίας, αν και γνωρίζει ότι η ΠΕΔΜΕΔΕ μέσω της F.I.E.C. και της E.I.C 
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(European International Contractors) συμμετέχει στα κέντρα λήψης των 

αποφάσεων στην Ευρώπη. 

         Παρά ταύτα  εμείς εξακολουθούμε να βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για 

κάθε πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη του Κλάδου και της 

Eθνικής Oικονομίας. 

                                                             Για την ΠΕΔΜΕΔΕ,                                                  

          Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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