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Αριθ. Πρωτ.27552/ΣΜ/λµ    ΑΘΗΝΑ, 21 Μαϊου 2014 
 

       Π Ρ Ο Σ   Τον  

       Υπουργό ΠΕΚΑ 

       κ. Γιάννη Μανιάτη  

 

      Κοιν.: Προϊστάµενο της Ειδικής Υπηρεσίας  
       ∆ιαχείρισης του ΕΠΠΕΡΑΑ  

       κ. Νικόλαο Μαµαλούγκα   

 

ΘΕΜΑ:  Σηµαντικά προβλήµατα έργων ενταγµένων στο ΕΠΠΕΡΑΑ - Κίνδυνος απένταξης 

 

Κύριε Υπουργέ,  

Κατόπιν πολλών διαµαρτυριών επιχειρήσεων - µελών που εκτελούν έργα ενταγµένα στο 
πρόγραµµα ΕΠΠΕΡΑΑ και σε συνέχεια σχετικής αναζήτησής µας προέκυψαν οι ακόλουθες 
ανησυχητικές διαπιστώσεις:  

• Κατά τον Ιανουάριο του 2014 είχαν αυτοδίκαια εγκριθεί, από το ΕΠΠΕΡΑΑ, πιστώσεις,  για 
τα ενταγµένα έργα, ύψους 30% της πίστωσης του προηγούµενου έτους, συν το ποσό των 
προηγούµενων πιστώσεων, που δεν απορροφήθηκε.  

• Για κάθε έργο που έχει ήδη απορροφήσει εντός του 2014 το ως άνω προεγκριµένο ποσό και 
υπάρχουν επιπλέον πιστοποιηµένες εργασίες, τίθεται θέµα υπέρβασης του ορίου 
πιστώσεων της ΣΑΕ µε αποτέλεσµα την αδυναµία πληρωµών. 

 

Πέραν αυτών, από την ανάλυση των υπολοίπων δεδοµένων, επίσης διαπιστώθηκαν τα εξής:  

• Το σύνολο των απαιτουµένων πόρων για την υλοποίηση των συµβασιοποιηµένων και των 
υπο σύµβαση ενταγµένων στο ΕΠΠΕΡΑΑ έργων για την περίοδο 2014-15, ανέρχεται σε  
2,15 δισ. €.  

• Μέχρι σήµερα έχουν πληρωθεί 1,37 δισ. €  

• Το 2014 και το 2015 προβλέπονται πιστώσεις 400 εκατ. € περίπου, που σηµαίνει, ότι 
υπάρχει ένα σοβαρό έλλειµµα ύψους 400 εκατ. € (2,15 – 1,37 – 0,4). Εάν 
συµπεριληφθούν και οι ανάγκες για πληρωµή ΦΠΑ καθώς και των µη επιλέξιµων δαπανών, 
καταλήγουµε σε συνολικές ανάγκες επί πλέον πιστώσεων άνω των 600 εκατ. €. 

 

Κύριε Υπουργέ,  

 

γίνεται εύκολα αντιληπτό από τα ανωτέρω ότι η µη πληρωµή εκτελεσµένων εργασιών των 
έργων του ΕΠΠΕΡΑΑ στις εργοληπτικές επιχειρήσεις, - και παρά τις φιλότιµες προσπάθειες 
που καταβάλλουν τα στελέχη της αρµόδιας Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης, συµβάλλοντας   
τα µέγιστα στην εύρυθµη διαχείριση και εποπτεία των έργων - έχει ήδη λάβει ανησυχητικές 
διαστάσεις δηµιουργώντας ανυπέρβλητα προβλήµατα στις επιχειρήσεις µέλη µας αφού µη 
εισπράττοντας τα δεδουλευµένα τους οι εργοληπτικές επιχειρήσεις αδυνατούν να 
ανταποκριθούν στις διαρκώς αυξανόµενες οικονοµικές τους υποχρεώσεις ενώ ταυτόχρονα 
εµποδίζεται η επίτευξη του βασικού στόχου του Προγράµµατος που είναι η άνοδος της 
ποιότητας ζωής των πολιτών και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας.  
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Επιπλέον, τα ανωτέρω αναφερόµενα µεγέθη σε συνδυασµό µε την µε αριθµό 
17917/14.04.2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που ουσιαστικά σταµατά κάθε 
διαδικασία υλοποίησης των υπό σύµβαση έργων αλλά, δυστυχώς, και των 
συµβασιοποιηµένων έργων, οδηγούν µε µαθηµατική ακρίβεια και βεβαιότητα στην 
απένταξη των υπό συζήτηση έργων του ΕΠΠΕΡΑΑ, αφού, αφενός µεν, η αδυναµία 
χρηµατοδότησής τους, αφετέρου δε, η αναστολή διαδικασιών από το Υπουργείο Ανάπτυξης, 
θα οδηγήσει σε διακοπή των εκτελούµενων εργασιών, η οποία µε την σειρά της θα 
συντελέσει είτε στην οριστική παύση είτε στην µη έγκαιρη ολοκλήρωση των ενταγµένων 
έργων εντός των δεσµευτικών χρονικών ορίων της παρούσης προγραµµατικής περιόδου, 
ήτοι µέχρι την 31.12.2015.  

 

Για τους ανωτέρω λόγους κρίνουµε ότι θα πρέπει άµεσα: 

• Να αρθεί η δυσχέρεια χρηµατοδότησης των ανωτέρω έργων, µε την έγκριση των 
απαιτούµενων πιστώσεων, η οποία θα καλύπτει όλη την διάρκεια του παρόντος έτους. 

• Να αρθούν οι δεσµεύσεις της εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, τουλάχιστον για 
την υπογραφή συµβάσεων και δηµοπράτησης έργων που ολοκληρώνουν το συνολικό 
σχέδιο της πράξης.  

 

Επιπλέον, οφείλουµε να σας ενηµερώσουµε, για δύο πρόσθετα ζητήµατα που επιβαρύνουν 
ακόµη περισσότερο την χρηµατοοικονοµική θέση των επιχειρήσεων µελών µας που εκτελούν 
έργα ενταγµένα στο ΕΠΠΕΡΑΑ:  

 

• Πρώτον η µη επιλεξιµότητα κάλυψης του ΦΠΑ στις περιπτώσεις των ∆ΕΥΑ ∆ήµων µε 
περισσότερους από 10.000 κατοίκους. 

• ∆εύτερον η µη επιλεξιµότητα της δαπάνης των συνδέσεων των παροχών ύδρευσης 
και αποχέτευσης µε τον κεντρικό συλλεκτήρα του δικτύου.  

 

Και στις δύο περιπτώσεις οι επιχειρήσεις µέλη µας καλούνται να φέρουν το βάρος του 
προχειρότατου σχεδιασµού χρηµατοδότησης των δαπανών του ΦΠΑ και των, άκρως 
απαραίτητων, για την λειτουργικότητα των έργων, παροχών ύδρευσης και αποχέτευσης, 
βάρος που στην παρούσα περίοδο σε συνδυασµό και µε την ουσιαστική παύση πληρωµών 
των έργων του προγράµµατος  ΕΠΠΕΡΑΑ είναι ανυπέρβλητο.  

 

Γνώµη µας είναι ότι θα πρέπει να δοθεί χρηµατοδοτική διέξοδος στις ∆ΕΥΑ, µε 
πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισµό ή πληρωµή από το κράτος και απόδοση µε 
συµψηφισµό (όπως γίνεται µε το ΦΠΑ στην ∆ΟΥ, αντίστοιχα µε τους καταναλωτές 
στις συνδέσεις αυτές), προκειµένου να βοηθηθεί η λειτουργική ολοκλήρωση των 
έργων. 

 

Κύριε Υπουργέ,  

 

προκειµένου να ενηµερώσουµε επισήµως και υπεύθυνα τις πλέον των 900 επιχειρήσεων 
µελών µας, σας παρακαλούµε για τον ορισµό επείγουσας συνάντησης µαζί σας για τα 
ως άνω θέµατα.  

Με τιµή, 
        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
     ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ                          ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ  


