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ΠΡΟΣ
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων
Υπόψη
1. Υπουργού,
κ. Τσαυτάρη Αθανάσιου
2. Αναπληρωτή Υπουργού,
κ. Χαρακόπουλου Μάξιµου

ΑΝΑΚ.:

Γραφείο Πρωθυπουργού
Μέγαρο Μαξίµου
Υπόψη κ. Πρωθυπουργού

Θέµα: Μη πληρωµή Πιστοποιήσεων Συµβάσεων του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη
της Ελλάδας 2007-2013».

Κύριοι Υπουργοί,
Όπως γνωρίζετε ο ΣΑΤΕ εκπροσωπεί περισσότερες από 950 εργοληπτικές επιχειρήσεις και µάλιστα
την συντριπτική πλειοψηφία των εργοληπτικών εταιρειών 3ης – 7ης τάξης του Μητρώου
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ), δηλαδή, τις, κατά τεκµήριο, τεχνικά και οικονοµικά
ισχυρότερες τεχνικές εταιρείες της Χώρας.
Πρόσφατα γίναµε αποδέκτες πλήθους διαµαρτυριών επιχειρήσεων - µελών µας σχετικά µε την µη
εξόφληση λογαριασµών του εν θέµατι προγράµµατος αρµοδιότητας του Υπουργείου σας λόγω µη
έγκαιρης πλήρωσης της θέσης του Ειδικού Γραµµατέα ∆ιοικητικού Τοµέα Κοινοτικών Πόρων και
Υποδοµών.
Υπενθυµίζεται ότι ο εν λόγω Ειδικός Γραµµατέας είναι αρµόδιος για την υπογραφή εκταµίευσης
συγχρηµατοδοτούµενων δαπανών, και ως ετούτου για έναν εντελώς γραφειοκρατικό, τυπικό και
καθόλου ουσιαστικό λόγο, δεν πραγµατοποιείται η πληρωµή πλήθους λογαριασµών, παρότι τα
χρηµατικά ποσά είναι απολύτως διαθέσιµα.

Κύριοι Υπουργοί,
Αντιλαµβανόµαστε πλήρως την προσπάθεια που καταβάλλετε για την επανεκκίνηση της
οικονοµίας, ωστόσο στην σηµερινή συγκυρία, η µη διάθεση υπαρχόντων και εγκεκριµένων πόρων
στη χειµαζόµενη, από ρευστότητα, αγορά δεν µπορεί να αιτιολογηθεί.
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Επειδή η αδυναµία πληρωµής συνεπάγεται αδυναµία απορρόφησης των διαθεσίµων πιστώσεων µε
άµεσο κίνδυνο, τόσο της διακοπής των εργασιών σε πλήθος έργων, όσο και της διάλυσης των
σχετικών συµβάσεων, καθώς δηµιουργούνται τεράστια προβλήµατα ρευστότητας στις επιχειρήσεις
µέλη µας, σας παρακαλούµε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την άµεση επίλυση του
προβλήµατος.
Οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι σε περίπτωση καθυστερηµένης επίλυσης του προβλήµατος,
ελλοχεύει ο κίνδυνος χρηµατοδοτικής απένταξης των ηµιτελών έργων και απαίτησης επιστροφής
των κονδυλίων στην Ε.Ε., πέραν των επιπτώσεων από την µη ολοκλήρωση σειράς άκρως
απαραίτητων έργων για την αγροτική οικονοµία.
Είµαστε στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Με τιµή,
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