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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 
(ΠΕ∆ΜΕ∆Ε) 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ∆ΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε) 
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Αριθ. Πρωτ.2526/683/442/22138/2601              Αθήνα, 26 Ιουλίου 2010 

       
 

Προς:  
• Τον Υπουργό Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης 
κ.  Ιωάννη Ραγκούση 

• Τον Υφυπουργό  Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης και Πρόεδρο της 
Επιτροπής του άρθορυ 9 παρ. 1 Ν. 
3274/04., κο Γεώργιο Ντόλιο 

• Τον Υπουργό Οικονοµικών 
κο  Γεώργιο Παπακωνσταντίνου  

• Τον Υπουργό Οικονοµίας, 
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, κα 
Λούκα Κατσέλη 

• Τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών & 
∆ικτύων, κο ∆ηµήτρη Ρέππα 

• Την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
& Κλιµατικής Αλλαγής, κα Τίνα 
Μπιρµπίλη 

• Την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίµων, κα Κατερίνα Μπατζέλη   

•  Κ.Ε.∆.Κ.Ε. 
 

 
 
ΘΕΜΑ: Καταστρεπτικές συνέπειες από την ουσιαστική κατάργηση του   

Προγράµµατος “ΘΗΣΕΑΣ”  
 
Κύριε Υπουργέ, 

 

Με απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 9 παρ. 1 Ν. 3274/04,  υπ΄αριθµ. πρωτ. 1245/25-05-

2010, καθορίστηκε ότι το πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ» συνεχίζεται, όπως  διαµορφώνεται  µετά 

την εφαρµογή των διατάξεων της απόφασης αυτής, µε καταληκτική ηµεροµηνία υπογραφής 

συµβάσεων την 31η Αυγούστου 2010. 

Όµως εντελώς αιφνιδιαστικά η ίδια Επιτροπή, µε άλλη απόφασή της, υπ΄αριθµ. πρωτ. 

1247/22-06-2010, σε διάστηµα λιγότερο του ενός µηνός, καθόρισε ότι τα ενταγµένα, 

µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου 2009, έργα, µελέτες και ενέργειες του Προγράµµατος 

«ΘΗΣΕΑΣ» , συνεχίζονται  κανονικά, µε την προϋπόθεση η ηµεροµηνία της ανακοίνωσης 

κατακύρωσης του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας ή της απόφασης ανάθεσης του αρµοδίου 



οργάνου, σε περίπτωση κατά παρέκκλιση διαδικασίας (απευθείας ανάθεση, διαπραγµάτευση) 

να είναι προγενέστερη της 25ης Ιουνίου 2010. Για τις περιπτώσεις δε, που εµπίπτουν στις 

διατάξεις περί προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ως κρίσιµη  ηµεροµηνία 

θεωρείται η ηµεροµηνία απόφασης κατακύρωσης της δηµαρχιακής επιτροπής. 

Αντιλαµβάνεστε κύριε Υπουργέ ότι µε την νεώτερη αυτή απόφαση κανένα από τα  έργα 

που είναι  ήδη ενταγµένα  στο Πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ» δεν πρόκειται να υλοποιηθεί. Η εν 

λόγω απόφαση εκδόθηκε την 22η  Ιουνίου και θέτει νέα προθεσµία ανακοίνωσης 

κατακύρωσης του αποτελέσµατος των δηµοπρασιών την 25η Ιουνίου, (!!!) 

προκειµένου τα εν λόγω έργα και µελέτες να συνεχιστούν κανονικά. 

Στην περίοδο της παντελούς οικονοµικής αδυναµίας της χώρας και, ενώ τα µέλη µας 

βρίσκονται σε δεινή κατάσταση, που µε κάθε ευκαιρία σας υπενθυµίζουµε, η υλοποίηση 

έργων ενταγµένων στο πρόγραµµα αυτό θα  παρείχε στις εργοληπτικές επιχειρήσεις  

αντικείµενο εργασίας για κάποιο διάστηµα. 

Παρά ταύτα, η µείωση του Π∆Ε για το τρέχον έτος, οι καθυστερήσεις στις πληρωµές των 

εγκεκριµένων λογαριασµών,  η ουσιαστική εξαφάνιση των κονδυλίων του προγράµµατος 

«ΘΗΣΕΑΣ»  και η γενικότερη έλλειψη δηµοπρατούµενων έργων   οδηγεί τις επιχειρήσεις του 

κλάδου σε βέβαιο αφανισµό, µε όλες τις αρνητικές επιπτώσεις στην γενικότερη οικονοµία 

της χώρας(αύξηση της ανεργίας κλπ). 

 

Για το λόγο αυτό,  

Ζητούµε, κύριε Υπουργέ, αφενός µεν να  δοθεί παράταση της ως άνω προθεσµίας, 

που έχει ήδη  εκπνεύσει, τουλάχιστον µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, αφετέρου δε να  

ενταχθεί  το πρόγραµµα  «ΘΗΣΕΑΣ» στο ΕΣΠΑ, προκειµένου να υλοποιηθούν τα έργα 

αυτά, που θα ανακουφίσουν τον κλάδο µας, πολλούς άλλους επαγγελµατίες που κινούνται 

γύρω από αυτόν, την Περιφέρεια και τους πολίτες της χώρας γενικότερα, αφού πρόκειται 

για κοινωφελή  έργα. 

     Με τιµή  
    Για τις Εργοληπτικές Οργανώσεις 

 
Κοινοποίηση:  
(Υπόψη κ.κ. Γενικών Γραµµατέων)  

• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 



• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 


