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Αξιότιµε κύριε Πρωθυπουργέ,
Η ελληνική οικονοµία βρίσκεται εν µέσω πρωτοφανών ασφυκτικών συνθηκών.
Η εκτέλεση των συγχρηµατοδοτούµενων έργων ΕΣΠΑ - των µόνων που υλοποιούνταν µέχρι
χθες στην Χώρα - σταµατά ολοσχερώς διότι κανείς προµηθευτής πρώτων υλών, δοµικών
προϊόντων, συνεργείων κ.ο.κ. δεν είναι διατεθειµένος να κοµίσει στους αναδόχους των
έργων τα απαραίτητα υλικά για την οµαλή και ασφαλή εκτέλεση των έργων, χωρίς την
προηγούµενη καταβολή µετρητών, τα οποία λόγω της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α' 65/28.6.2015) είναι
ανύπαρκτα.
Και ενώ µε ευσυνειδησία τα Μέλη µας προσπαθούσαν να συνεχίσουν να εκτελούν - παρά
την, στην ουσία, στάση πληρωµών των έργων κατά τους τελευταίους µήνες από το Ελληνικό
∆ηµόσιο - µε κάθε απαιτούµενη θυσία και κόπο, µε σκοπό την αποπεράτωση των έργων του
ΕΣΠΑ, των οποίων η προθεσµία τελειώνει στις 31.12.2015 και σε διαφορετική περίπτωση
υπάρχει απένταξη, ήρθαν οι παραπάνω συνθήκες οι οποίες και έδωσαν το τελειωτικό
χτύπηµα.
Παράλληλα, σηµαντικότατο πρόβληµα γεννά στον κατασκευαστικό κλάδο η µεγάλη
αβεβαιότητα περί της παραµονής της Ελλάδας στο ΕΥΡΩ και την Ευρωζώνη, που σύσσωµα
προβάλουν τα διεθνή ΜΜΕ και οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης, που στην περίπτωση των
δηµοσίων έργων µεταφράζεται σε "ξαφνικό θάνατο" του τρέχοντος ΕΣΠΑ 2007-2013 αλλά
και του επόµενου Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 µε πολλά ερωτηµατικά αναφορικά µε την διάθεση
ή µη των ευρωπαϊκών πόρων στην Χώρα.
Το πρόβληµα δεν είναι κλαδικό, η άποψή που καταθέτουµε δεν είναι συντεχνιακή.
Αφορά την Ελλάδα, την συνέχιση ή µη των συγχρηµατοδοτούµενων έργων, την
απορρόφηση της ανεργίας µέσω αυτών (ανεργία, που αυτές τις ηµέρες εκτοξεύθηκε στα ύψη
µε το κλείσιµο των εργοταξίων) την αναπτυξιακή διάσταση της Ελλάδας, το καλύτερο
τουριστικό προϊόν - µέσω των κατάλληλων υποδοµών - την περιβαλλοντική προστασία και
εν τέλει την ίδια την κοινωνία ώστε αυτή να απολαµβάνει µε ασφαλή τρόπο αυξηµένη
ευηµερία.
Επίσης, η εκτέλεση έργων ΕΣΠΑ (Η ΕΕ χρηµατοδοτεί το 95% των δαπανών των έργων),
σηµαίνει επιπλέον και άµεση χρηµατοδότηση για το Ελληνικό ∆ηµόσιο, µέσω φόρων και
εισφορών ασφαλιστικών ταµείων, στα οποία καταλήγει το 40% κάθε πληρωµής τους εντός
µηνός από την υλοποίησή τους.
Παρακαλούµε πολύ, να λάβετε άµεσα τις κατάλληλες αποφάσεις, για τις οποίες σας έχει ήδη
εξουσιοδοτήσει ο ελληνικός λαός, ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα.
Με τιµή,
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