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       Αθήνα 30/11/2022 

                                    Αρ. πρωτ. 4612 

 

   Προς : 

   1.Υπουργό Υποδομών  

                               και Μεταφορών 

         κ. Κ. Καραμανλή 

         2. Υφυπουργό Υποδομών  

         κ. Γιώργο Καραγιάννη 

 

 

Θέμα : «Παράταση της εξάμηνης προθεσμίας ενεργειών σχετικών με την 

ενεργειακή κρίση». 

 

 

Κύριοι Υπουργοί, 

 

 

Με τα άρθρα 152, 153 και 154 του ν. 4938/2022, που δημοσιεύτηκε την 6-6-

2022 στο ΦΕΚ Α’ 109, προβλέφθηκαν συγκεκριμένοι τρόποι αντιμετώπισης 

μέρους των προβλημάτων της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου στην 

Ουκρανία για τις δημόσιες συμβάσεις έργων. 

 

Ειδικότερα, προβλέφθηκε (κατ’ εξαίρεση των υφιστάμενων διατάξεων) ο 

απολογιστικός τρόπος υπολογισμού της αξίας συγκεκριμένων υλικών και η 

εξάμηνη επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος ή, εναλλακτικά της τελευταίας, η 

χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ) ύψους 5% επί του υπολειπόμενου 

συμβατικού ανταλλάγματος. 

 

Στο πρώτο εδάφιο του ως άνω άρθρου 152 και του άρθρου 153 αναφέρεται ότι 

οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν για έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του ν. 

4938/2022, ήτοι μέχρι 6-12-2022. Το εξάμηνο αυτό σχετίζεται με την 

διαφαινόμενη τότε διάρκεια της ενεργειακής κρίσης. Επειδή όμως το εξάμηνο 

παρέρχεται σε λίγες μέρες, αλλά η ενεργειακή κρίση και ο πόλεμος στην 

Ουκρανία συνεχίζονται, υπάρχει ανάγκη παράτασης της πιο πάνω προθεσμίας 

για τουλάχιστον έξι (6) μήνες ακόμη, προκειμένου να υπάρξει αντιμετώπιση 

μέρους των απολύτως απρόβλεπτων συνθηκών και περιστάσεων. 

 

Εν όψει αυτών και λαμβανομένων υπόψη των τεραστίων προβλημάτων που 

έχουν προκύψει στην εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων εξ αιτίας της 

ενεργειακής κρίσης και του πολέμου στην Ουκρανία, σας υποβάλλουμε 

ομόφωνο αίτημα των μελών του Συνδέσμου μας για επείγουσα νομοθετική 
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παρέμβαση, ώστε οι ρυθμίσεις των πιο πάνω άρθρων 152, 153 και 154 του ν. 

4938/2022, να παραταθούν για έξι (6) ακόμα μήνες. 

 
 

          Με τιμή, 

 

    Για τον ΣΤΕΑΤ, 

Ο Πρόεδρος       Ο Γεν. Γραμματέας 

 
Γ. Συριανός           Εμμ. Βράϊλας 
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