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Στήριξη έργων και 
εργολάβων

Η Πρόεδρος του Συνδέσμου Εργοληπτών, Β. Αψώκαρδου με τον Υφυπουργό Υποδομών, Γ. Καραγιάννη

Τ
ην παρέμβαση του 
Υπουργού Υποδο
μών και Μεταφο
ρών, Κώστα Καραμανλή, 

για την αναθεώρηση των 
τιμών στα δημόσια έργα 
και την ομαλή ροή των χρη
ματοδοτήσεων, προκειμέ- 
νου να αντιμετωπιστούν 
τα προβλήματα που έχουν 
προκύψει τα τελευταία 
χρόνια, ζήτησε η Συντονί- 
στρια του Συνδέσμου Ανώ
νυμων Τεχνικών Εταιρειών 
Τμήματος Βορείου Αιγαίου 
και Πρόεδρος των Εργολη
πτών του Νομού Λέσβου, 
Βασιλική Αψώκαρδου, η 
οποία συμμετείχε την Πα
ρασκευή στην σύσκεψη 
των φορέων που πραγμα
τοποιήθηκε στο κτίριο της 
Περιφέρειας Β. Αιγαίου, με 
την παρουσία και του Υφυ
πουργού Υποδομών, Γιώρ
γου Καραγιάννη. 
Δεδομένων των προβλη
μάτων που αντιμετωπίζει 
ο κλάδος ιδιαίτερα την τε
λευταία χρονική περίοδο, 
με τις υπέρογκες αυξήσεις 
των υλικών, των μεταφο
ρικών, των καθυστερή
σεων στις πληρωμές, η κ. 
Αψώκαρδου εξέφρασε την 
αγωνία των εργοληπτών 
στον αρμόδιο Υπουργό. Σε 
διαλογική συζήτηση που 
ακολούθησε, κατέστη σα
φές ότι γίνεται προσπάθεια 
για την αντιμετώπιση αν όχι 
την επίλυση, των προβλη
μάτων με την έκδοση και 
νέων συντελεστών αναθε
ώρησης για όλες τις εργα
σίες, με την ίδρυση τάχι
στα του νέου Παρατηρητη
ρίου Τιμών για την άμεση 
παρακολούθησή τους, την 
πληρωμή απολογιστικά 
κύριων των ασφαλτικών 
υλικών άμεσα, καθώς και 
τις αυτοδίκαιες παρατά

σεις περαίωσης σε όλα τα 
έργα, παρακολουθώντας 
ταυτόχρονα την πορεία 
της διεθνούς κατάστασης. 
Επίσης, τέθηκε εκ νέου 
από την Πρόεδρο, το ζή
τημα των αποζημιώσεων 
λόγω θαλάσσιων μεταφο
ρών και της επαναφοράς 
τους στις νέες μελέτες έρ
γων.
Τόσο ο Υπουργός, όσο και 
ο αρμόδιος Υφυπουργός, 
τόνισαν ότι είναι γνώστες

όλων των ζητημάτων αυ
τών και εργάζονται σε 
συνεργασία με τις εργο
ληπτικές ενώσεις προς 
την κατεύθυνση εύρεσης 
λύσεων. Τέλος, η κ. Αψώ
καρδου τόνισε ότι σημα
ντικό ρόλο στην ασφαλή 
και έγκαιρη εκτέλεση των 
έργων παίζει η συνεχής 
χρηματοδότησή τους, έτσι 
ώστε να αποφεύγονται οι 
διακοπές εργασιών και οι 
διαλύσεις συμβάσεων.

Τα αιτήματα των 
εμπόρων

Στην σύσκεψη συμμετεί
χε επίσης ο Πρόεδρος 
του Εμπορικού Συλλόγου 
Μυτιλήνης, Γιάννης Μου- 
τζούρης, ο οποίος απευ
θυνόμενος στον Υπουργό 
ως εκπρόσωπο της κυβέρ
νησης μίλησε για τα προ
βλήματα που αντιμετωπί
ζει ο εμπορικός κόσμος,

ζητώντας να μεταφέρει τις 
προτάσεις του στους αρ
μόδιους συναδέλφους του. 
Ο κ. Μουτζούρης έθεσε το 
ζήτημα των επιστρεπτέων 
προκαταβολών που είχαν 
δοθεί στις επιχειρήσεις 
κατά τον πρώτο χρόνο της 
πανδημίας, ζητώντας να 
μην επιστραφούν αφού 
τα προβλήματα παραμέ
νουν, ειδικά στο νησί μας 
που έχει υποστεί μεγαλύ
τερο πλήγμα και λόγω του

προσφυγικού, της κατακό- 
ρυφης πτώσης του τουρι
σμού, κλπ.. Σε ό,τι αφορά 
τις υποχρεώσεις των επι
χειρήσεων, πρότεινε την 
ψήφιση γενναίας ρύθμισης 
120 δόσεων για να μπορέ
σουν να αντεπεξέλθουν 
διατηρώντας τις θέσεις 
εργασίας, ενώ παράλληλα 
ζήτησε την άρση των κατα
σχετήριων λογαριασμών 
και την χρηματοδότηση 
προγραμμάτων που θα ενι- 
σχύσουν την ρευστότητα. 
Ακόμη, ο Πρόεδρος του 
Εμπορικού Συλλόγου ζήτη
σε την κατάργηση της ρή
τρας αναπροσαρμογής και 
την χορήγηση επιδότησης 
για την αντιμετώπιση του 
ενεργειακού κόστους, κα
θώς και την επιστροφή των 
εργοδοτικών εισφορών, 
20 ευρώ ανά εργαζόμενο, 
για τις παιδικές κατασκη
νώσεις, αφού δεν λειτουρ
γούν εδώ και τουλάχιστον 
μια ΙΟετία.
Τέλος, ο κ. Μουτζούρης 
τόνισε ότι επιβάλλεται η 
συνεχής σύνδεση του νη
σιού μας με την Βόρεια 
Ελλάδα για την τόνωση 
τόσο του τουρισμού όσο 
και των εμπορικών συναλ
λαγών, καθώς και η σύνδε
ση του νέου λιμανιού στο 
Σίγρι με το Βόλο.

Ν.Β.
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