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    Αθήνα, 03  Αυγούστου 2022  

 

Αριθ. Πρωτ.1004 

 

Προς 

Τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κωσταντίνο Καραμανλή 

Τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα  

  

Θέμα: Δημοσίευση  ΚΥΑ και ερμηνευτικής εγκυκλίου σχετικά με τις διατάξεις του 

νόμου 4938/2022 

 
 

Κύριοι Υπουργοί, 

      Σε συνέχεια των υπ΄αριθμ. πρωτ. 831/23.06.2022 και 876/06.07.2022 επιστολών μας  

επαναλαμβάνουμε για μία ακόμα φορά  το αίτημά μας για  επίσπευση  έκδοσης 

διευκρινιστικής εγκυκλίου σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των   άρθρων 153 

και   154 Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109Α/06.06.2022), που αφορούν στις προϋποθέσεις 

επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος και καταβολής πριμ έγκαιρης παράδοσης 

των έργων καθώς και της υπογραφής Κοινής Υπουργικής Απόφασης  για τον τρόπο 

υπολογισμού της  αξίας και πληρωμής  των αναφερομένων στο άρθρο 152 του ιδίου 

Νόμου πρώτων υλών. 

      Μετά πάροδο δύο μηνών  από της δημοσιεύσεως του ως άνω Νόμου, που σκοπό 

είχε  τη θωράκιση των εκτελούμενων και δημοπρατούμενων έργων από τις επιπτώσεις 

της διεθνούς κρίσης, σας διαβεβαιώνουμε ότι οι Υπηρεσίες, εν αναμονή των 

προαναφερομένων, δεν προχωρούν σε καμία ενέργεια, εμποδίζοντας  την έγκαιρη 

ολοκλήρωση  των εν εξελίξει συμβάσεων και την πληρωμή των Αναδόχων. 

     Επιπλέον, έχει γίνει γνωστό  ότι η αναμενόμενη εγκύκλιος συντάσσεται με τέτοιο 

τρόπο, θέτοντας  προϋποθέσεις που αποτελούν τροχοπέδη και  ουσιαστικά καταργούν  

τη δυνατότητα καταβολής πριμ έγκαιρης παράδοσης έργων στους Αναδόχους.   

      Η επαλήθευση των προαναφερομένων θα είναι καταδικαστική για τον Κλάδο, που 

εν μέσω της κρίσης ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις του, επί ζημία του, συνέχισε την 

κατασκευή των έργων και δεν διέκοψε, ως είχε δικαίωμα, τις  εν εξελίξει συμβάσεις.  

        Για την  επίσπευση ολοκλήρωσης των έργων,  την αποφυγή φαινομένων διακοπής 

τους και την επιβίωση του Κλάδου,  ζητούμε για άλλη μια φορά  την άμεση έκδοση 

σχετικής διευκρινιστικής εγκυκλίου   καθώς και τη δημοσίευση Κ.Υ.Α για την 

πληρωμή της ασφάλτου, του πολυβινυλοχλωριδίου και του πολυαιθυλενίου 

υψηλής πυκνότητας απολογιστικά και σας πληροφορούμε ότι ο Κλάδος δεν  έχει 

άλλα αποθέματα υπομονής . 
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      Αυτός άλλωστε ήταν και ο λόγος των παρεμβάσεων της Κυβέρνησης  και της 

ψήφισης των πέντε μέτρων, που από τις αρχές του μηνός Μαίου 2022 είχατε εξαγγείλει, 

εξαιτίας  της ραγδαίας αύξησης στις τιμές των υλικών.                                                                                                                             

                                                              Για την ΠΕΔΜΕΔΕ,      

          Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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