
Αριθ. Πρωτ.18695/ΓΚ/λµ    Αθήνα, 3 ∆εκεµβρίου 2007 
 

    
 Π Ρ Ο Σ   
1)         Υπουργό Οικονοµίας &  

Οικονοµικών 
κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη  
Καρ. Σερβίας 10 

               101 84 Α Θ Η Ν Α 
  

2) Υφυπουργό Οικονοµίας &  
Οικονοµικών 
κ. Ιωάννη Παπαθανασίου 
Νίκης 5-7 
101 80 Α Θ Η Ν Α 
 

  ΚΟΙΝ.:          1)        Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.   
       κ. Γεώργιο Σουφλιά                      
         Χαρ. Τρικούπη 182                       
        101 78  Α Θ Η Ν Α 
 

      2)       Υφυπουργό ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
                             κ. Θεµιστοκλή Ξανθόπουλο            
           Χαρ.Τρικούπη 182                         

      101 78  Α Θ Η Ν Α  
 

ΘΕΜΑ:  «Προβλήµατα πληρωµών – Συγχρηµατοδοτούµενα Έργα» 
 
Κύριε υπουργέ, 

Με µεγάλη ανησυχία πληροφορούµαστε καθηµερινά από τις οικονοµικές υπηρεσίες 
πολλών Περιφερειών της χώρας ότι οι διαθέσιµες πιστώσεις δεν καλύπτουν τις 
εγκεκριµένες πιστοποιήσεις των Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων (Π.Ε.Π., Ταµείο 
Συνοχής, κ.α.). 

Επειδή: 

α) Τα ανωτέρω έργα αποτελούν την πλειοψηφία των εκτελούµενων έργων σήµερα 
στην χώρα και 

β) Ο προγραµµατισµός των εργοταξίων - µε την έντονη παραίνεση των υπηρεσιών -  
έχει  γίνει  στη  λογική  της  µέγιστης  δυνατής  απορρόφησης  ως το τέλος του έτους 

 

Προκύπτει άµεσος και σοβαρός κίνδυνος µεγάλος αριθµός κατασκευαστικών 
εταιρειών να βρεθούν σε αντικειµενική αδυναµία να ανταποκριθούν στις οικονοµικές 
τους υποχρεώσεις, ιδιαίτερα αυξηµένες ως γνωστό στο τέλος κάθε έτους, µε άµεσα 
θύµατα τους εργαζόµενους και τους επαγγελµατίες του τοµέα.  

Κύριε υπουργέ, 
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Οφείλουµε να σας επισηµάνουµε ότι οι Τεχνικές Εταιρείες, όπως προκύπτει από τα 
στοιχεία που διατηρεί ο Σύνδεσµός µας, ήδη βιώνουν τη χειρότερη οικονοµική 
κατάσταση, εξαιτίας:  

 Εξοντωτικού ανταγωνισµού και χαµηλών τιµολογίων 

 Συνεχούς µείωσης του Π.∆.Ε. 

 Καθυστερήσεις πληρωµών 

 ∆ιόγκωση του  τραπεζικού δανεισµού 

Μια κατάσταση που θα επιδεινωθεί δραµατικά εάν και εφόσον τις αµέσως επόµενες 
εβδοµάδες δεν καταβληθούν οι εγκεκριµένες πιστοποιήσεις για έναν πολύ µεγάλο 
αριθµό έργων. 

Όπως αντιλαµβάνεστε, το κλίµα που έχει δηµιουργηθεί στον κλάδο, είναι ιδιαίτερα 
ανησυχητικό, αλλά και επικίνδυνο για τη βιωσιµότητα µεγάλου αριθµού 
επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση στην απασχόληση ενός πλήθους άµεσα και έµµεσα 
συνδεόµενων µε την παραγωγή των έργων στη χώρα µας.  

Θέλουµε να πιστεύουµε ότι οι πληροφορίες µας θα διαψευστούν έµπρακτα µετά την 
αναγκαία παρέµβασή σας. 

    Μετά τιµής, 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ         ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ 

 

 2

bkuser
ΣΑΤΕ




