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           Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών 
           κ. Κώστα Καραµανλή  
    
            
ΘΕΜΑ: Άµεσα µέτρα για αντιµετώπιση των συνεπειών στα Έργα από την κρίση του 
κορωνοϊού.  

 

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,  

 

Είναι αναµενόµενο ότι µε την πάροδο των ηµερών και την κλιµάκωση των έκτακτων  

µέτρων, που ορθά λαµβάνει η Κυβέρνηση, και παρά την µέριµνα και τα µέτρα προστασίας 

που έχουν λάβει τα Μέλη µας, υπάρχουν και αρνητικές επιπτώσεις κατά την προσπάθεια 

άσκησης της εργοληπτικής επιχειρηµατικότητας των Μελών µας, καθώς αρκετές 

λειτουργίες γίνονται  µετ’ εµποδίων.  

 

Υπό αυτό το πλαίσιο και για την µερική άρση των προβληµάτων που προκύπτουν κατά την 

προσπάθεια άσκησης της εργοληπτικής επιχειρηµατικότητας έχουµε συνδιαµορφώσει ως 

Ιδρυτικό Μέλος του Εθνικού Συµβουλίου Βιοµηχανίας Υποδοµών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ) 

το περιεχόµενο της επιστολής του ΕΣΒΥΚ µε θέµα: «1η ∆έσµη προτεινόµενων µέτρων για 

την υποστήριξη των επιχειρήσεων της βιοµηχανίας υποδοµών και κατασκευών από τις 

επιπτώσεις της πανδηµίας του κορωνοϊού», που σας εστάλη εχθές και το οποίο και φυσικά 

υιοθετούµε στο ακέραιο. 

 

Με την παρούσα επιστολή αποσαφηνίζουµε:  

 

1. ∆εν ζητάµε σήµερα υποχρεωτική διακοπή όλων των έργων. 

 

2. Κάθε εργοληπτική εταιρεία και κάθε συνάδελφος εργολήπτης µπορεί να κρίνει την 

ιδιαιτερότητα του κάθε έργου και έχει το δικαίωµα να αποφασίσει εάν απαιτείται διακοπή 

εργασιών ή παράταση. Τα δικαιώµατα αυτά είναι κατοχυρωµένα από την νοµοθεσία «περί 

ανωτέρας βίας» και θα υποστηριχτούν πλήρως από τις Υπηρεσίες του ΣΑΤΕ.  

 

3. Ζητάµε να προωθηθεί άµεσα και ξεκάθαρα η ένταξη των κατασκευαστικών επιχειρήσεων 

δηµοσίων έργων στους άµεσα και σοβαρά πληττόµενους κλάδους.  

 

Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Α 
Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν 



 
 

 2

4. Ζητάµε εφαρµογή των φορολογικών, ασφαλιστικών και οικονοµικών µέτρων που 

αποφασίστηκαν από την κυβέρνηση καθώς και την εφαρµογή των ειδικότερων µέτρων 

οικονοµικής και άλλης στήριξης που περιγράφονται στην επιστολή του ΕΣΒΥΚ που 

επισυνάπτεται, µε ιδιαίτερη έµφαση για την χρονική επίσπευση:  

 

- Της άµεσης προώθησης των επιµετρήσεων και πιστοποιήσεων που έχουν ήδη 
υποβληθεί χωρίς χρονοτριβή και καθυστέρηση. 

- Της προώθησης των µέτρων αναστολής της διαδικασίας σφραγίσµατος επιταγών  

των Μελών µας για διάστηµα 2 µηνών. 

 

Επιπλέον, θα θέλαµε να σας επισηµάνουµε ότι θα πρέπει επειγόντως να αντιµετωπιστούν 

φαινόµενα αδράνειας και αδιαφορίας (µερικών) ∆ηµόσιων Υπαλλήλων (επιβλεπόντων), 

φαινόµενα που τα αρµόδια Υπουργεία θα πρέπει να καταπολεµήσουν µε κάθε τρόπο.  

 

Ο καθένας µας στον «πόλεµο» πρέπει να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του. 

 

 
Με τιµή, 

Ο   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ     ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνηµµένο: Η µε αριθ. πρωτ. 45/19.3.2020 επιστολή του ΕΣΒΥΚ. 


