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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Προς Τις
Εταιρείες – Μέλη του ΣΑΤΕ
Έδρες τους

ΘΕΜΑ:
ΣΧΕΤ.:

«Πληρωµές Έργων Γ’ ΚΠΣ και Ταµείου Συνοχής»
(α) Η µε Α.Π. 19777/ΓΒ/σµ/14-11-2008 επιστολή ΣΑΤΕ
(β) Η µε Α.Π. 19777Α/ΓΒ/σµ/19-12-2008 επιστολή ΣΑΤΕ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σε συνέχεια των (α) και (β) σχετικών µε τα οποία σας καλούσαµε να µας αποστείλετε τα
στοιχεία των απλήρωτων πιστοποιήσεων έργων του Γ’ ΚΠΣ µε καταληκτική
ηµεροµηνία 31-12-08 (δηλαδή, εκτός των έργων των ΠΕΠ Αττικής, Στερεάς Ελλάδας,
Πελοποννήσου και ∆υτικής Ελλάδας καθώς και των Τοµεακών Προγραµµάτων
«Οδικοί άξονες, λιµάνια, αστική ανάπτυξη» και «Σιδηρόδροµος, Αεροδρόµια, Αστικές
Μεταφορές») σας πληροφορούµε ότι ο ΣΑΤΕ απέστειλε σε διαδοχικές ηµεροµηνίες
συνολικά τέσσερις σχετικές καταστάσεις αναλυτικών στοιχείων έργων µε απλήρωτες
πιστοποιήσεις στον Γενικό Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου
Οικονοµίας και Οικονοµικών.
Βάσει αυτών των στοιχείων προβλήµατα µη εξόφλησης πιστοποιήσεων στις ανωτέρω
κατηγορίες έργων, µέχρι σήµερα, εµφανίζονται σε συνολικά 91 έργα, συνολικού
προϋπολογισµού, 340 εκατ. € και απλήρωτων πιστοποιήσεων άνω των 50 εκατ. €, ποσό
το οποίο προφανώς αποτελεί τµήµα µόνο των συνολικών οφειλών προς τις εταιρείες
µέλη µας.
Ο ΣΑΤΕ πραγµατοποίησε σειρά παραστάσεων στο Υπουργείο Οικονοµίας και
Οικονοµικών και έλαβε την διαβεβαίωση ότι έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία
επαλήθευσης των απεσταλµένων από τον ΣΑΤΕ στοιχείων µε τις κατά τόπους
Περιφερειακές Αρχές ενώ επίσης δόθηκε η διαβεβαίωση ότι από την πρώτη εργάσιµη
ηµέρα του 2009 και µετά όλες οι πληρωµές από την ΤτΕ θα γίνονται κανονικά.
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Συνάδελφοι,
Ο ΣΑΤΕ δεν εφησυχάζει και σας καλεί για την συνεχή και συστηµατική ενηµέρωση των
Υπηρεσιών του Συνδέσµου µας τόσο επί των εξελίξεων των συγκεκριµένων έργων όσο
και για κάθε άλλο έργο που οι καθυστερήσεις στις απλήρωτες πιστοποιήσεις ξεπερνούν
τα φυσιολογικά όρια.
Με συναδελφικούς χαιρετισµούς,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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