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Αριθ. Πρωτ.23337/ΣΜ/σµ     ΑΘΗΝΑ, 16 Μαΐου 2011 
 
        Π Ρ Ο Σ Τον  

Υπουργό Εθνικής Άµυνας  
κ. Ε. Βενιζέλο   
 

 
ΘΕΜΑ:   «Εξαιρετικά µεγάλες καθυστερήσεις σε πληρωµές έργων» 
 

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,  

Οι κατασκευαστικές εταιρείες της Χώρας, τις οποίες ο Σύνδεσµός µας εκπροσωπεί στην 

συντριπτική τους πλειοψηφία, έχουν κυριολεκτικά καταρρεύσει κάτω από τις τραγικότερες 

συνθήκες, που έχει ζήσει πότε ο κατασκευαστικός κλάδος της χώρας. Ανύπαρκτες ∆ηµόσιες 

Επενδύσεις, τραγική καθυστέρηση του ∆ηµοσίου στην εξόφληση των κατασκευαζόµενων 

έργων, σχεδόν στάση πληρωµών από τους Ο.Τ.Α., ανύπαρκτη οικοδοµική δραστηριότητα, 

ανύπαρκτη ρευστότητα, ανύπαρκτη χρηµατοδότηση από τις Τράπεζες, δυσβάσταχτα χρέη, 

δυσβάσταχτα φορολογικά βάρη κλπ., κλπ.  

Ο κλάδος που πάντα στήριξε την ανάπτυξη της Χώρας φαίνεται να αφήνεται στην τύχη του 

και να οδηγείται στην πλήρη απαξίωση και εξαθλίωσή του, µε ανυπολόγιστες συνέπειες για 

την ανεργία και την οποιαδήποτε προοπτική ανάπτυξης της Χώρας. 

∆υστυχώς από αυτές τις κάκιστες συνθήκες που έχουν δηµιουργηθεί για την άσκηση της 

εργοληπτικής επιχειρηµατικότητας δεν ξεφεύγει ούτε το Υπουργείο που προΐσταστε.  

Χαρακτηριστικά σας επισηµαίνουµε δύο πεδία στα οποία οι Υπηρεσίες του Υπουργείου ΕΘΑ 

οφείλουν να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους, ειδικά δε στην σηµερινή οικονοµική 

συγκυρία:  

• Η εκτεταµένη καθυστέρηση στην σύνταξη ΑΠΕ καθώς και καθυστέρηση στην  

εξέταση ενστάσεων και αιτήσεων θεραπείας καθιστούν ανενεργές τις προβλεπόµενες 

νοµικές διαδικασίες που έχουν στην διάθεσή τους οι συµβαλλόµενες τεχνικές 

εταιρείες, λόγω του ανεπαρκούς, λόγω καθυστερήσεων, χρονικού διαστήµατος, 

γεγονός που συνεπάγεται ότι όλες οι διαφορές που µπορούν να προκύψουν κατά την 

εκτέλεση µίας σύµβασης δηµοσίου έργου, οδεύουν προς την δικαστική επίλυση,  η 

οποία, ως γνωστόν, διαρκεί και πέραν της πενταετίας. Το αποτέλεσµα είναι πολλαπλά 

ζηµιογόνο αφού ο κύριος του έργου στερείται του έργου για µακρό χρονικό 

διάστηµα,  ο ανάδοχος στερείται των χρηµάτων που δικαιούται από την εκτέλεση των 

εργασιών και το δηµόσιο επιβαρύνεται µε τόκους υπερηµερίας.  
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• Καθυστερηµένες πληρωµές των έργων που χρηµατοδοτούνται από το ΕΜΠΑΕ και το 

Π∆Ε  

Επιπλέον, σηµειώνουµε ορισµένες πολιτικές, οι οποίες θεωρούµε ότι θα είχαν καταλυτικό 

ρόλο στην αποκατάσταση φυσιολογικών συνθηκών άσκησης της επιχειρηµατικότητας των 

εταιρειών µελών µας καθώς και της απορρόφησης κρίσιµων πόρων για την ανάπτυξη της 

οικονοµίας:  

• Επίσπευση πληρωµών εκτελεσµένων και εν εξελίξει έργων, στα οποία συνήθως 

παρατηρείται καθυστέρηση 6 έως 12 µηνών αλλά σε µερικές περιπτώσεις ξεπερνά τα 

3 έτη.  

• Αποδέσµευση Νατοϊκών πιστώσεων για εν εκτελέσει έργα καθώς και  άµεση 

δηµοπράτηση έργων που χρηµατοδοτούνται από το ΝΑΤΟ και των οποίων η 

χρηµατοδότηση έχει ήδη εγκριθεί. Σύµφωνα µε στοιχεία και πληροφορίες µας από τις 

Βρυξέλλες έχουν εγκριθεί έργα άνω των 200 εκ. € για τα οποία ανεξήγητα 

καθυστερεί η υλοποίησή τους και των οποίων η άµεση δηµοπράτηση θα βελτίωνε θα 

ανακούφιζε σηµαντικά τις τεχνικές εταιρείες 

 

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,  

Ζητούµε να επιληφθείτε άµεσα των ανωτέρω θεµάτων δεδοµένων και των σηµερινών 

κρίσιµων στιγµών της ελληνικής οικονοµίας.  

Με την βεβαιότητα, ότι θα κάνετε ό,τι είναι δυνατό για την αποκατάσταση στοιχειωδών 

συνθηκών άσκησης της επιχειρηµατικότητάς µας, το Προεδρείο του Συνδέσµου µας ζητά τον 

ορισµό κατεπείγουσας συνάντησης µαζί σας ώστε να σας εκθέσουµε δια ζώσης τα ανωτέρω.  

   

   Με τιµή, 
       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Π. ΒΛΑΧΟΣ                           ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ  


