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Αρ.Πρωτ.: 24354/ΓΒ/σµ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2012 
 
 Π Ρ Ο Σ Τον  
 1. Αντιπρόεδρο και Υπουργό Οικονοµικών  
 κ. Ευάγγελο Βενιζέλο  

2. Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & 
Ναυτιλίας, κ. Μιχάλη Χρυσοχοίδη  

 
Θέµα:   ««Απορρόφηση ΕΣΠΑ–∆ιάσωση Έργων-Προσθήκη διάταξης στο  
             νοµοσχέδιο «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του 

µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012 – 2015»». 
 
Κύριε Υπουργέ, 
 
Ο Σύνδεσµός µας έχει επανειληµµένα επισηµάνει τις δυσκολίες που παρουσιάζονται στη 
διαδικασία υλοποίησης των έργων του ΕΣΠΑ. 
 

Μια από τις βασικές αιτίες του προβλήµατος είναι σίγουρα και το πρόβληµα ρευστότητας που 
αντιµετωπίζουν οι Τεχνικές Εταιρείες και οφείλεται σε πολλούς λόγους (καθυστέρηση 
πληρωµών από το ∆ηµόσιο, παύση χρηµατοδότησης από το Τραπεζικό Σύστηµα, Έκτακτες 
φορολογικές επιβαρύνσεις κλπ). 
 

Όλα τα στοιχεία καταδεικνύουν ραγδαία επιδείνωση των συνθηκών στην πραγµατική 
οικονοµία που συνδέεται µε την έλλειψη ρευστότητας. Σχετική µελέτη του ΥΠΑΝ που 
στηρίχθηκε σε στοιχεία του ∆ΝΤ από 48 χώρες που αντιµετώπισαν προβλήµατα 
χρηµατοδότησης της οικονοµίας τους, έδειξε ότι η ύφεση ήταν βαθύτερη, µέχρι και έξι 
ποσοστιαίες µονάδες από το χαµηλότερο σηµείο που θα βρισκόταν αν είχε αποκατασταθεί η 
ρευστότητα της αγοράς. Η ίδια µελέτη δείχνει ότι η διαδικασία ανάκαµψης επιταχύνεται µε 
την αποκατάσταση οµαλών συνθηκών χρηµατοδότησης της οικονοµίας.  
 

Σε αυτό το πλαίσιο παρακαλούµε να εξετάσετε στο υπό ψήφιση σχέδιο νόµου «Επείγουσες 
ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής 
στρατηγικής 2012 – 2015» την δυνατότητα να περιληφθεί τροπολογία – προσθήκη που θα 
δίδει τη δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής ή καταβολής έναντι ισόποσης τραπεζικής 
εγγύησης για τα έργα που είναι ενταγµένα σαν ΕΣΠΑ, σύµφωνα µε το συνηµµένο αρχείο. 
 

Με την προτεινόµενη διάταξη επιδιώκεται η οµαλή χρηµατοδότηση των υπό εκτέλεση ή 
εκτελούµενων τεχνικών έργων που χρηµατοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και τα οποία έχουν 
ευρέως αναγνωριστεί ως η µοναδική πιθανότητα ανάκαµψης της Ελληνικής Οικονοµίας.  
Ωστόσο το γεγονός ότι η απορρόφησή τους δεν είναι αυτή που έχει σχεδιάσει η Ελληνική 
∆ιοίκηση σε συνεργασία µε την Task Force οφείλεται, κυρίως, στην έλλειψη ρευστότητας 
λόγω των σηµαντικών θεµάτων που έχει να αντιµετωπίσει το Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα. 
Ως εκ τούτου τα τόσο αναγκαία έργα υποδοµής δεν ξεκινούν ή δεν συνεχίζονται επί µακρό 
χρονικό διάστηµα µε αποτέλεσµα την παρατεταµένη ύφεση της Χώρας, κάτι το οποίο 
πιστεύουµε ότι θα επιλυθεί µε την προτεινόµενη τροπολογία.   
 

 Με τιµή,  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ 

  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Συν.: Τροπολογία – Προσθήκη στο Σχέδιο Νόµου «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή 

του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012 – 2015» 
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

 
Στο Σχέδιο Νόµου «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του 

µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012 – 2015» 
 
Στο άρθρο 51 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116), µετά την παράγραφο 1 προστίθεται 
παράγραφος 1Α, ως εξής : 
«1Α. Κατ’ εξαίρεση της παραγράφου 1, σε δηµόσια έργα που χρηµατοδοτούνται από το 
Ειδικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) του Ν. 3614/2007 (267 Α), χορηγείται στον 
Ανάδοχο έντοκη προκαταβολή µέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10 %) επί του ποσού της 
σύµβασης (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) και χωρίς πρόβλεψη διακήρυξης, µε απόφαση  του 
εργοδότη που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του αναδόχου, πριν την έναρξη των εργασιών 
του έργου. 
Επίσης, σε έργα ενταγµένα σε προγράµµατα του ΕΣΠΑ, χορηγείται στον ανάδοχο, µε 
απόφαση του ιδίου οργάνου, κατόπιν αιτήσεως του αναδόχου, προκαταβολή ύψους µέχρι 
δέκα τοις εκατό (10 %) επί του ποσού του ανεκτέλεστου µέρους της σύµβασης (χωρίς 
αναθεώρηση και ΦΠΑ), έναντι των εργασιών που πρόκειται να εκτελέσει και εφόσον το 
ανεκτέλεστο µέρος της σύµβασης υπερβαίνει το ήδη εκτελεσθέν. Τις ανωτέρω περιπτώσεις ο 
ανάδοχος, για τη λήψη του ποσού, καταθέτει εγγυητική επιστολή, το ποσόν της οποίας 
ισούται µε το ποσό της προκαταβολής ή της καταβολής έναντι, αυξηµένο µε τους τόκους 
της, υπολογισµένους για χρονικό διάστηµα ίσο µε το µισό της συνολικής προθεσµίας του 
έργου και για την καταβολή έναντι ίσο µε το µισό της υπολειπόµενης συνολικής προθεσµίας 
για την περάτωση του έργου και µε επιτόκιο αυτό που ορίζεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος. Κατά τα λοιπά για το επιτόκιο και τη διαδικασία απόσβεσης ή επιστροφής των άνω 
ποσών, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παρ. 1, 4 έως 7 και 9 και 10 του 
παρόντος)»   
 

 

 


