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ΠΡΟΣ
Βλ. Πίνακα Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Ανάγκη απρόσκοπτης συνέχισης της χρηµατοδότησης των έργων του ΕΣΠΑ
2007-2013 & οικουµενικής αποδοχής της αναγκαιότητας συνέχισης του
ΕΣΠΑ 2007-2013.

Κύριοι Υπουργοί,

Γνωρίζετε ότι ο Σύνδεσµός µας έχει εκφράσει σε όλους τους τόνους την κρισιµότητα της
επιτυχούς ολοκλήρωσης του ΕΣΠΑ 2007-2013 για την στήριξη της Ελληνικής Οικονοµίας.
Γνωρίζετε επίσης ότι η τραπεζική αργία και οι έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων έχουν
γιγαντώσει τα
προβλήµατα των εργοληπτικών επιχειρήσεων (εκκρεµότητα πληρωµής
εκτελεσµένων εργασιών το τελευταίο τετράµηνο, άρνηση υπηρεσιών να διεκπεραιώσουν
νέες πιστοποιήσεις, αδυναµία εκτέλεσης οιασδήποτε εργασίας λόγω της τραπεζικής αργίας
αλλά και της ουσιαστικής παύσης πληρωµών του ∆ηµοσίου, µη πληρωµή του ΦΠΑ σε
ορισµένες σηµαντικές κατηγορίες τεχνικών έργων, από τις 8/8/2014 και µετά κ.ο.κ.).
Εν µέσω αυτών των εξελίξεων προ µηνός ενηµερωθήκαµε κατά την συνάντησή µας µε τον
Υπουργό κ. Σταθάκη, για τις συζητήσεις και συµφωνίες µε την Ε.Ε, σχετικά µε την
δροµολόγηση σειράς ενεργειών απελευθέρωσης ρευστότητας προς την Ελλάδα. Σε αυτές τις
συζητήσεις κοµβικό σηµείο αποτελούσε η εξασφάλιση µίας οµαλής ροής χρηµατοδότησης
των έργων µέχρι και τον Οκτώβριο, οπότε και µε βάση τις συµφωνίες που είχαν
συνοµολογηθεί, ή που επρόκειτο να συνοµολογηθούν, θα υπάρξει επαρκέστατη ρευστότητα
για το ΕΣΠΑ 2007-2013 (π.χ. η αναµενόµενη χρηµατοδότηση των έργων µέσω
βραχυπρόθεσµου δανεισµού 300 εκ. € από την ΕΤΕΠ).
Η οµαλή ροή χρηµατοδότησης κατά το µεσοδιάστηµα θα εξασφαλιζόταν, έως ένα βαθµό,
ώστε να αποφευχθεί η διακοπή και η εν συνεχεία διάλυση των συµβάσεων των έργων που
υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Εάν δεν επιτευχθεί ο ανωτέρω σχεδιασµός οµαλοποίησης των πληρωµών και µε δεδοµένη
την πρόσφατη ενηµέρωση του Ελληνικού Κοινοβουλίου περί της άρνησης χορήγησης
παράτασης στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2007-2013 που είχε υποβάλλει η Ελλάδα στην Ε.Ε.,
θα συµβούν τα κάτωθι για τα έργα που θα διακοπούν και δεν θα υλοποιηθούν µέχρι τις
31.12.2015:
α) Εάν εντάσσονται στους στόχους του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, µπορεί να αποτελέσουν
µέρος των έργων του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, µειώνοντας ωστόσο ισόποσα τις δυνητικές
νέες επενδύσεις.
β) Εάν δεν εντάσσονται στους στόχους του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα πρέπει το Ελληνικό
∆ηµόσιο :
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ι) είτε να συνεχίσει το ίδιο την χρηµατοδότησή τους, µε αποκλειστικά εθνικούς
πόρους,
ιι) είτε να τα σταµατήσει εντελώς, οπότε και θα πρέπει να επιστραφεί στην Ε.Ε. το
σύνολο των χρηµατοδοτήσεων που το Ελληνικό ∆ηµόσιο έχει λάβει για αυτά.

Κύριοι Υπουργοί,

εύκολα αντιλαµβάνεστε ότι καµία από τις ανωτέρω επιλογές δεν είναι βέλτιστη αφού όλες
µειώνουν είτε σηµαντικά είτε πολύ σηµαντικά το προσδόκιµο όφελος της ελληνικής
οικονοµίας από τις επενδύσεις που λαµβάνουν χώρα χρηµατοδοτούµενες από τα Κοινοτικά
Ταµεία.
Κατά συνέπεια ζητούµε τόσο από εσάς όσο και από τους επικεφαλείς των πολιτικών
κοµµάτων, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα επιστολή να συνδράµετε όλοι ώστε
κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου να µην αλλοιωθεί στο παραµικρό η
ροή χρηµατοδότησης των έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013, χρηµατοδότηση η οποία είναι
πλέον 100% για όλη την δαπάνη, το 40% της οποίας επιστρέφει εντός µηνός στα ταµεία
του Ελληνικού ∆ηµοσίου (23% ΦΠΑ, συν ασφαλιστικές εισφορές, συν προκαταβολή φόρων
που αναλογούν στον κύκλο εργασιών αυτών). Σε αυτό το πλαίσιο επαναλαµβάνουµε και το
αίτηµά µας για διευκόλυνση των Αναθετουσών Αρχών στην χορήγηση δίµηνης παράτασης
όλων των συµβάσεων έργων, µέσω της έκδοσης εγκυκλίου ώστε να µην είναι αναγκασµένη
κάθε Υπηρεσία να πράττει αυτόνοµα.
Εκτιµούµε ότι η οικουµενική αποδοχή της ανωτέρω πρότασης συνιστά κρίσιµη παράµετρο για
την συνέχιση ή µη των συγχρηµατοδοτούµενων έργων, την απορρόφηση της ανεργίας µέσω
αυτών, 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 και να µην αποτελέσει ο
µήνας τον εκλογών και ο απαιτούµενος χρόνος συγκρότησης της νέας κυβέρνησης
τροχοπέδη στην υλοποίηση των ανωτέρω.

Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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Πίνακας Αποδεκτών
1. Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού
κ. Γιώργο Σταθάκη
2. Υπουργό Οικονοµικών
κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο
3. Αναπληρωτή Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
κ. Χρήστο Σπίρτζη
4. Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών
κ. ∆ηµήτρη Μάρδα
5. Γενικό Γραµµατέα ΕΣΠΑ
κ. Αλέξανδρο Χαρίτση
Κοινοποίηση:
Επικεφαλείς Πολιτικών Κοµµάτων
- κ. Αλ. Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ
- κ. Β. Μεϊµαράκη, Νέα ∆ηµοκρατία
- κ. Π. Λαφαζάνη, Λαική Ενότητα
- κ. Ν. Μιχαλολιάκο, Χρυσή Αυγή
- κ. Στ. Θεοδωράκη, Το Ποτάµι
- κ. ∆. Κουτσούµπα, ΚΚΕ
- κα Φ. Γενηµατά, ΠαΣοΚ
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