
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ   

ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES 

Φ ε ι δ ί ο υ  1 4 - 1 6  Α θ ή ν α  1 0 6  7 8  /  1 4 - 1 6  F i d i o u  s t r .  1 0 6  7 8  A t h e n s  G r e e c e 
ΤΤ   +30  210  3301814/5  ΤΤ   +30  210  3836503  FF  +30  210  3824540  EE  i n f o@sa te . g r  

w w w . s a t e . g r  

Αριθ. Πρωτ. :28210/∆Μ/σµ    ΑΘΗΝΑ, 8 ∆εκεµβρίου 2014 

 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  

                       ΠΡΟΣ 

    1. Υπουργό Τουρισµού  

    κα Όλγα Κεφαλογιάννη  

     

    2. Γενικό Γραµµατέα Τουρισµού  

    κ. Αναστάσιο Λιάσκο   

     

   ΚΟΙΝ.: 1. Υπουργείο Ανάπτυξης και  
     Ανταγωνιστικότητας  

    Υπόψη Υφυπουργού  

    κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου   

     

    2. Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και 
    ∆ικτύων  

    Υπόψη Υπουργού  

    κ. Μιχάλη Χρυσοχοίδη  

 

    

ΘΕΜΑ: Καθυστέρηση πληρωµής λογαριασµών έργων συγχρηµατοδοτούµενων από 
ΕΣΠΑ 

 

Κυρία Υπουργέ,  

Κύριε Γενικέ,  

 

Σας γνωρίζουµε ότι εργοληπτικές εταιρίες-µέλη µας είναι ανάδοχοι κατασκευής έργων 
συγχρηµατοδοτούµενων από το πρόγραµµα ΕΣΠΑ, των οποίων φορέας υλοποίησης µέχρι και 
την 29-10-2014 ήταν ο Ε.Ο.Τ.. 

Από την 30-10-2014 η Τεχνική Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ., η οποία ήταν αρµόδια για την επίβλεψη 
των έργων καθώς και για την έγκριση των πιστοποιήσεων και εντολών πληρωµής, 
µεταφέρθηκε διοικητικά στο Υπουργείο Τουρισµού. 

Με τη διοικητική µεταφορά της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ. καταργήθηκαν όλες οι 
αρµοδιότητες των οργάνων του, µε αποτέλεσµα µέχρι και σήµερα να µην υπάρχει 
δυνατότητα πληρωµής των πιστοποιήσεων τις οποίες τα µέλη µας έχουν υποβάλει και έχουν 
εγκριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ.. 

Η συνολική αξία των προς πληρωµή εγκεκριµένων πιστοποιήσεων των εταιρειών - µελών 
µας ξεπερνά τα 1,8 εκατοµµύρια ευρώ, σηµειώνουµε δε ότι ένα σηµαντικό µέρος από το 
παραπάνω αναφερόµενο ποσό είναι ήδη κατατεθειµένο στους αντίστοιχους λογαριασµούς 
των έργων στην Τράπεζα της Ελλάδας και παραµένει ανείσπρακτο λόγω του 
προαναφερόµενου κωλύµατος. 
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Σύµφωνα µε την πληροφόρηση που τα µέλη µας είχαν από τον Ε.Ο.Τ. και το Υπουργείο 
Τουρισµού, ο µόνος τρόπος για να δοθεί λύση στο πρόβληµά µας είναι να γίνει νοµοθετική 
ρύθµιση (τροπολογία), µε την οποία θα επιτρέπεται η πληρωµή όλων των εγκεκριµένων 
πιστοποιήσεων των έργων που έχουν υπογραφεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ.. 

Όπως καταλαβαίνετε µε την υπάρχουσα οικονοµική κρίση στην Ελλάδα τα Μέλη µας  
αδυνατούν πλέον να χρηµατοδοτήσουν την κατασκευή αυτών των έργων, η δε καθυστέρηση 
πληρωµής των πιστοποιήσεών τους επ’ αόριστον, δηµιουργεί σοβαρότατο πρόβληµα στην 
οικονοµική διαχείριση των υποχρεώσεών τους προς τους προµηθευτές, υπεργολάβους, 
ασφαλιστικά ταµεία και εφορίες, µε ορατό τον κίνδυνο της οικονοµικής κατάρρευσής τους. 

Παρακαλούµε θερµά για την ανάληψη πρωτοβουλίας επίλυσης του προβλήµατος µε 
την κατάθεση της ως άνω αναφερόµενης νοµοθετικής ρύθµισης ως προσθήκης - 
τροπολογίας στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο του ΥπΥΜΕ∆Ι µε θέµα: "Ρυθµίσεις 
θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και ∆ηµοσίων Έργων". 

 

 

Με τιµή, 
 

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


