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ΘΕΜΑ: Προβλήµατα κατά την υποβολή στον ΟΠΕΚΕΠΕ των Συµβάσεων Εκχώρησης
Απαιτήσεων των Μελών µας.

Κύριοι,
ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών εκπροσωπεί περισσότερες απο 950
εργολητικές εταιρείες πανελλαδικά και θεωρείται ο αντιπροσωπευτικότερος εργοληπτικός
Σύνδεσµος στην Χώρα.
Πρόσφατα γινόµαστε αποδέκτες πολλών παραπόνων και διαµαρτυριών, σχετικά µε την
πολιτική σας να µην αποδέχεστε συµβάσεις εκχώρησης απαιτήσεων των εταιρειών - µελών
µας µε τις συνεργαζόµενες τράπεζες που, πολύ συχνά, συνάπτουν προκειµένου να
διευκολύνουν την χρηµατοδοτική ροή στην εκτέλεση των δηµόσιων τεχνικών έργων που
έχουν αναλάβει.
Αυτή η πρακτική ειναι διεθνής, στην χώρα µας ακολουθείται επι σειρά δεκαετιών, αφού
προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία, χωρίς να προκύψει ποτέ καµία αµφισβήτηση ή
εµπλοκή στις διαδικασίες αποπληρωµής των πιστοποιήσεων των έργων. Στο σηµείο αυτό
σηµειώνεται ότι οι ανάδοχοι των εν λόγω έργων βρίσκονται σε δυσµενέστερη θέση έναντι
άλλων αναδόχων έργων που εκτελούνται στο πλαίσιο άλλων προγραµµάτων, µε αποτέλεσµα
την άνιση αντιµετώπισή τους.
Για αυτό το λόγο αδυνατούµε να αντιληφθούµε τις "αιτιάσεις" που προβάλλετε και που
θεωρούµε ότι απορρέουν απο τον προσανατολισµό του ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισµός Πληρωµών
και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων) όχι στα δηµόσια
έργα αλλά στις επιδοτήσεις αγροτών, αφού ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ο Ελληνικός Οργανισµός
πληρωµών των κοινοτικών ενισχύσεων και έχει ως στόχο να καταβάλλει έγκαιρα, σωστά και
µε διαφάνεια τις αγροτικές ενισχύσεις που χορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον
γεωργικό τοµέα.
Το πρόβληµα που έχει ανακύψει απο την ανωτέρω στρέβλωση, δηλαδή, ένας εντελώς
άσχετος φορέας µε τα δηµόσια έργα να έχει αναλάβει την πληρωµή πιστοποιήσεων έργων,
είναι σηµαντικό και αφορά τόσο στον κίνδυνο αναίτιας χρηµατοδοτικής εµπλοκής και
πτώχευσης σειράς επιχειρήσεων όσο και σε µειωµένη απορροφητικότητα των κοινοτικών
πόρων.
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Ζητάµε απο τον Υπουργό και τον Αναπλ. Υπουργό, στους οποίους ανακοινώνεται η παρούσα,
να επιληφθούν του προβλήµατος άµεσα, ώστε, είτε να διασφαλιστεί η εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ
συµβατότητα του πλαισίου λειτουργίας του µε την καθηµερινή πρακτική των δηµοσίων
έργων, είτε να προβλεφθεί η άµεση πληρωµή των σχετικών πιστοποιήσεων απο άλλον
φορέα.
Με τιµή,
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