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ΕΠΕΙΓΟΝ
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ΠΡΟΣ
Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών
κ. Κωνσταντίνο Αχ. Καραµανλή

ΘΕΜΑ:

«Κραυγή αγωνίας των Τεχνικών Εταιριών».

Κύριε Υπουργέ,
Σας έχουµε επισηµάνει, επανειληµµένα, τα διαχρονικά αλλά και τα έκτακτα (λόγω
κορωνοϊού) προβλήµατα του κλάδου µας (Βλ. τελευταίες επιστολές µας από 20, 23 &
και 27/3/2020).
∆υστυχώς, κανένα απολύτως µέτρο δεν έχει, µέχρι σήµερα, ληφθεί από το
Υπουργείο σας, τα δε µέτρα που ανακοινώθηκαν χθες από τους κ.κ. Υπουργούς
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Εργασίας, ουσιαστικά, αφήνουν εντελώς απέξω τον βαρύτατα
πληττόµενο κατασκευαστικό κλάδο της Χώρας.
Πλέον, όχι µόνο υπάρχει κίνδυνος να καθυστερήσουν πάρα πολύ τα έργα αλλά είναι
ορατή η πιθανότητα αδυναµίας έγκαιρης απορρόφησης κονδυλίων απαραίτητων για
την επιβίωση της Εθνικής Οικονοµίας, γεγονός που θα οδηγήσει σε πλήρη κατάρρευση των
τεχνικών εταιρειών, κάθε µεγέθους, αλλά και σε βαρύτατο πλήγµα στην Εθνική Οικονοµία.
Κύριε Υπουργέ,
Η Χώρα µας διαχρονικά διέπεται στον τοµέα των έργων από ένα θεσµικό πλαίσιο
γραφειοκρατικό, αντιπαραγωγικό και δυσκίνητο.
∆υστυχώς ακόµη και σήµερα που είναι κεφαλαιώδους σηµασίας η επιτάχυνση,
απλοποίηση των διαδικασιών, στην πράξη δεν γίνεται τίποτε για αυτό.
Οι χρόνοι:
•

ελέγχου επιµετρήσεων και υπογραφής πιστοποιήσεων,

•

έκδοσης πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας,

•

έγκρισης χρηµατοδοτήσεων κ.λ.π.

συνεχώς αυξάνονται.
Με τους ρυθµούς αυτούς δεν υπάρχει καµµία προοπτική να συνεισφέρει ο κατασκευαστικός
κλάδος αυτά που µπορεί και αυτά που πρέπει στην αντιµετώπιση της κρίσης.
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Κύριε Υπουργέ,
Ζητάµε κατ΄ ελάχιστο:
Α) Να αναγνωριστεί, ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ, ότι και οι εργοληπτικές επιχειρήσεις υπάγονται,
στο σύνολό τους, στις πληττόµενες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως ΚΑ∆, ώστε να µπορούν να
απολαµβάνουν όλα τα ευεργετικά µέτρα που έχουν θεσπιστεί για τις λοιπές επιχειρήσεις.
Β) Κατεπείγουσα µέριµνα για την λήψη µέτρων για την ταχεία και πλήρως ψηφιακή
διεκπεραίωση των διαδικασιών πληρωµών:
•

έγκριση επιµετρήσεων, πιστοποιήσεων και λογαριασµών, ΑΠΕ και συµπληρωµατικών
συµβάσεων,

•

προώθηση των πιστοποιήσεων προς πληρωµή,

•

έγκριση

πληρωµών

από

τις

∆ιαχειριστικές

Αρχές

στις

περιπτώσεις

συγχρηµατοδοτούµενων συµβάσεων και ex post έλεγχος αυτών,
•

έκδοση φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας εντός 2 ηµερών ή άλλως
προώθηση πληρωµής άνευ αυτών,

•

απαλλαγή καταβολής προκαταβλητέου φόρου.

Γ) Επειγόντως να αντιµετωπιστούν φαινόµενα αδράνειας και αδιαφορίας (µερικών)
∆ηµόσιων Υπαλλήλων (επιβλεπόντων).
∆) Την κήρυξη των Υπηρεσιών τόσο του Υπουργείου σας, όσο και όλων των
Αναθετουσών Αρχών και γενικά των Υπηρεσιών που εµπλέκονται µε τα έργα, σε
κατάσταση συναγερµού.

Με τιµή,
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