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  Π Ρ Ο Σ  Τον  

Υπουργό  Οικονοµίας, Υποδοµών, 

Ναυτιλίας και Τουρισµού 

κ. Γιώργο Σταθάκη 

 

ΚΟΙΝ.:  1. Αναπληρωτή Υπουργό Υποδοµών, 

  Μεταφορών και ∆ικτύων 

  κ. Χρήστο Σπίρτζη  

  2. Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών  

  κ. ∆ηµήτρη Μάρδα  

  3. Γενικό Γραµµατέα ΕΣΠΑ  

  κ. Αλέξανδρο Χαρίτση     

  4. Τράπεζα της Ελλάδος  

  Τµήµα Σχέσεων µε το ∆ηµόσιο 
 
 

ΘΕΜΑ: Mη χρηµατοδότηση πολλών συγχρηµατοδοτούµενων έργων του ΕΣΠΑ - 

Αδυναµία ανταπόκρισης των εργοληπτών στις υποχρεώσεις τους.  

 

Κύριε Υπουργέ,   

παρά τις πρόσφατες δηλώσεις σας περί οµαλής ροής των πληρωµών των 
συγχρηµατοδοτούµενων έργων από το ΕΣΠΑ η εικόνα που µας µεταφέρουν οι 900 και πλέον 
εργοληπτικές εταιρείες - µέλη µας είναι ακριβώς η αντίθετη, αφού ακόµη και για τα έργα των 
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων δεν πραγµατοποιείται πλέον καµία πληρωµή 
λογαριασµού.  

Όπως θα θυµάστε, στην µεταξύ µας συνάντηση της 23.3.2015, σας είχαµε ενηµερώσει 
διεξοδικά για τις µεγάλες καθυστερήσεις πληρωµών ορισµένων τοµεακών προγραµµάτων 
του ΕΣΠΑ, σηµειώνοντας ωστόσο ότι τα έργα των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων χρηµατοδοτούνται µε µία σχετική οµαλότητα.  

∆υστυχώς, η πραγµατικότητα που καλούνται να αντιµετωπίσουν οι εργοληπτικές 
επιχειρήσεις είναι πλέον εντελώς διαφορετική, αφού όλα τα µηνύµατα που 
καταφθάνουν στον Σύνδεσµό µας από όλη την Ελλάδα κάνουν λόγο για µη 
χρηµατοδότηση πολλών έργων του ΕΣΠΑ.  

Συγκεκριµένα, οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, ενώ διαπιστώνουν ότι υπογράφονται 
από εσάς οι χρηµατοδοτήσεις και οι κατανοµές έργων ΕΣΠΑ, δηλαδή, οι εντολές προς την 
Τράπεζα της Ελλάδος για την πληρωµή τους (π.χ. Α∆Α: 782Β465ΦΘΘ-ΟΥ8), όταν 
απευθύνονται σε αυτήν εισπράττουν την άρνηση πληρωµής τους, αφού η ΤτΕ δεν εκτελεί 
τις εν λόγω εντολές! 

ΕΠΕΙΓΟΝ  
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Εύκολα αντιλαµβάνεστε ότι µε αυτό το δεδοµένο οι εργοληπτικές επιχειρήσεις:  

• δεν µπορούν να καταβάλλουν τα δώρα του Πάσχα και τους µισθούς στους υπαλλήλους 
τους, 

• δεν µπορούν να εκπληρώσουν τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους, 

• δεν µπορούν να εκπληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, ανεξαρτήτως ρυθµίσεων 
ή µη,  

• δεν µπορούν να αποπληρώσουν τους προµηθευτές τους, άρα και το προσωπικό αυτών δεν 
µπορεί να λάβει το δώρο του Πάσχα.  

Πέραν αυτών των άµεσων συνεπειών, και εφόσον η κατάσταση αυτή συνεχιστεί, οι 
εργοληπτικές επιχειρήσεις αποκτούν το δικαίωµα διακοπής των εργασιών και εν συνεχεία 
διάλυσης των συµβάσεών τους, µε υπαιτιότητα του ∆ηµοσίου, µε τελικό αποτέλεσµα:  

• διάσπαρτα ηµιτελή τεχνικά έργα,  

• επιστροφή των σχετικών κονδυλίων που έχουν διατεθεί στα Ευρωπαϊκά Ταµεία µε ανάλογη 
επιβάρυνση του Έλληνα Φορολογούµενου,  

• αρνητική επίπτωση στα µεγέθη του ΑΕΠ και της Απασχόλησης της Ελλάδος, από την µη 
ολοκλήρωση των υποδοµών και την επιπλέον δηµοσιονοµική επιβάρυνση των 
επιστρεφόµενων κονδυλίων.  

Σας έχουµε ήδη επισηµάνει ότι στην ως άνω κατάσταση θα συντελέσει και η 
κατάργηση πληρωµής του ΦΠΑ σε ορισµένες κατηγορίες τεχνικών έργων.  

Με βάση αυτά τα δεδοµένα, αδυνατούµε να κατανοήσουµε τις επίσης πρόσφατες 
δηλώσεις σας περί στήριξης των περιφερειακών, µικρών και µεσαίων τεχνικών 
έργων, µε στόχο την ανάταξη της Οικονοµίας.  

Ζητούµε την πλήρη αποκατάσταση της οµαλότητας πληρωµών όλων των τεχνικών 
έργων που σήµερα χρηµατοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά κονδύλια ή και τους 
Εθνικούς Πόρους.  

Με τιµή, 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 

 


