
Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις κατ'αλφαβητική σειρά: 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 
(ΠΕ∆ΜΕ∆Ε) 
Ασκληπιού 23 - 106 80  ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3614978 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ∆ΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε) 
Αχαρνών 35 - 104 39  ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-8232210 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΕΣΕ∆Ε) 
Θεµιστοκλέους 4 - 106 78  ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3814735 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕ (ΣΑΤΕ) 
Φειδίου 14-16  -  106 78  ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3301814 

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (ΣΤΕΑΤ) 
Πινδάρου 4  -  106 71  ΑΘΗΝΑ  -   Τηλ. 210-3617321 
 
Αριθ. Πρωτ. 1867 /490 / 306 / 21921/ 2549      Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010 
 

Προς: 

• Τον Υπουργό Οικονοµικών 
κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου 

• Τον Υπουργό Υποδοµών Μεταφορών & 
∆ικτύων  
κ. ∆ηµήτριο Ρέππα 
Κοινοποίηση:  

• Υφυπουργό Οικονοµικών 
κ. Φίλιππο Σαχινίδη  

• Υφυπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. 
κ. Ιωάννη Μαγκριώτη 

• Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων 
κ. Ιωάννη Οικονοµίδη 

 
 

ΘΕΜΑ: Καταστροφικές συνέπειες από µη εξόφληση χρεών από έργα του ευρύτερου 

δηµοσίου τοµέα – Συµψηφισµός χρεών – ∆ιάλυση συµβάσεων. 

 

Κύριοι  Υπουργοί, 

Από το 2005 και µέχρι σήµερα, στα πλαίσια µιας κακώς νοούµενης και τελικά µε 

αντίθετα από τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα πολιτικής για µείωση των ελλειµµάτων, υπήρξε 

συστηµατική ασυνέπεια του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, στην εξόφληση των 

υποχρεώσεων του για συµβάσεις εκτέλεσης δηµοσίων έργων. Η συστηµατική 

καθυστέρηση πληρωµών για εκτελεσµένες εργασίες έλαβε ακόµη µεγαλύτερη έκταση 

την τελευταία τριετία, µε σοβαρότατες επιπτώσεις που οδήγησαν και οδηγούν στην 

καταστροφή εργοληπτικών εταιρειών και επιχειρήσεων και στην συνεπαγόµενη 

αύξηση της ανεργίας, ενώ συνέβαλε και συµβάλει σηµαντικά στην περαιτέρω επιδείνωση 

της οικονοµικής κρίσης στην χώρα µας.  

∆υστυχώς η παραπάνω πολιτική που εφαρµόστηκε από την προηγούµενη Κυβέρνηση  

συνεχίζεται  όπως φαίνεται και από την σηµερινή. Η ανεπάρκεια πιστώσεων, οι επικρεµάµενες 

συνέπειες για τις επιβλέπουσες υπηρεσίες, οι ανατροπές συνθηκών εκτέλεσης των έργων 
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(τιµές σιδήρου, ασφαλτικών, πετρελαίου κλπ) έχουν οδηγήσει πολλά έργα στην τελµάτωσής 

τους και σε όλη τη χώρα παρατηρείται υποτονική κατασκευαστική δραστηριότητα, 

εγκαταλειµµένα εργοτάξια κ.λ.π.          

Με µεγάλο αριθµό επιστολών και παραστάσεών µας περιγράψαµε στο παρελθόν την 

δραµατική κατάσταση του κλάδου εξαιτίας της ασυνέπειας του ευρύτερου δηµοσίου 

τοµέα για εξόφληση των χρεών του προς το κατασκευαστικό δυναµικό της χώρας.  

Παρά τις παραπάνω ενέργειές µας, τα προβλήµατα των οφειλών του ∆ηµοσίου 

εξακολουθούν να υφίστανται και να επιδεινώνονται.  

Σε µια ευνοµούµενη πολιτεία δεν είναι λογικό και δίκαιο οι πολίτες να διώκονται 

για χρέη προς τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, (και προσεχώς πιθανόν να διαποµπεύονται) και 

αυτός (ο δηµόσιος τοµέας) να οφείλει προς τους εργολήπτες εργολαβικό αντάλλαγµα, 

από εκτελεσµένες εργασίες.  

Οι έγγραφες εκκλήσεις µας και παραστάσεις προς τα αρµόδια όργανα της πολιτείας, δεν 

εστιάζονται µόνο σε ανάδειξη του προβλήµατος και των συνεπειών του, αλλά προτείνουµε 

ρεαλιστικά µέτρα για αντιµετώπιση του προβλήµατος, όπως:  

 

α. Συµψηφισµό χρεών του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα. 

 Η ευκαιρία να προβλεφθεί κάτι τέτοιο κατά την ψήφιση του νέου φορολογικού 

νοµοσχεδίου απωλέσθηκε και έτσι οι οφειλές των εργοληπτών προς Ι.Κ.Α., Φ.Π.Α., φόρους 

κλπ είναι άµεσα απαιτητές ενώ οι οφειλές του ∆ηµοσίου προς τους εργολήπτες παραµένουν 

και επαυξάνονται. Ενδεχοµένως αυτό µπορεί να αντιµετωπισθεί µε σχετική ρύθµιση στο υπό 

σύνταξη νέο για το θεσµικό πλαίσιο των ∆ηµοσίων Έργων 

 

β. Αποπληρωµή των υποχρεώσεων του ∆ηµοσίου από την διάθεση µέρους των 28 

δισ. ευρώ προς τις τράπεζες.  

Έτσι θα εισρεύσει άµεσα χρήµα στην αγορά, αντί να αποθησαυρίζεται στο τραπεζικό 

σύστηµα ή οι τράπεζες να εξοφλούν άλλες υποχρεώσεις τους (εξωτερικού ή εσωτερικού) και 

παράλληλα να κλείνουν τις στρόφιγγες χρηµατοδότησης και εγγυήσεων προς τις 

κατασκευαστικές επιχειρήσεις.   

 

γ.  Νοµοθετική ρύθµιση για την δυνατότητα διάλυσης των συµβάσεων που 

καρκινοβατούν για χρόνια έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόµος σε σύννοµες ενέργειες 

αποπεράτωσης των ηµιτελών έργων. 
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Κύριοι Υπουργοί, 

Αναγνωρίζουµε ότι οι συνθήκες είναι εξαιρετικά αντίξοες, ωστόσο είναι απαραίτητο να 

γίνει αντιληπτό ότι προϋπόθεση για να ξεπεραστεί η κρίση είναι η στροφή της οικονοµίας 

σε αναπτυξιακή κατεύθυνση και εποµένως ενίσχυση των µηχανισµών της ανάπτυξης 

και όχι η διάλυσή τους.  

Το σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης δεν µπορεί και δεν πρέπει να 

αποστερηθεί από τον δεύτερο βραχίονα, την Ανάπτυξη,  µε την εφαρµογή µόνο πολιτικής 

αύξησης εσόδων και µείωσης δαπανών µε παράλληλη µείωση του Π.∆.Ε. Η εξυγίανση που 

επιδιώκεται σήµερα αποτελεί προφανώς αδήριτη ανάγκη, αλλά µόνο η στροφή στην ανάπτυξη 

µπορεί να δώσει προοπτική και να διασφαλίσει αυτή την εξυγίανση σε βάθος χρόνου.  

Αυτή η στροφή στην ανάπτυξη που αποτελεί εκ των πραγµάτων νοµοτέλεια για την 

έξοδο από την κρίση, δεν µπορεί να γίνει, (ειδικά µε τα χαρακτηριστικά  της οικονοµίας της 

χώρας µας) χωρίς την συµµετοχή του ελληνικού κατασκευαστικού δυναµικού, που ενώ. 

δέχεται καταστροφικές επιθέσεις µε κάθε ευκαιρία, ταυτόχρονα αποστερείται καταβολής 

δεδουλευµένων.   

Για τους λόγους αυτούς κύριοι Υπουργοί, επανερχόµενοι σας παρακαλούµε να 

εξαντλήσετε όλα τα περιθώρια που υπάρχουν για την διάθεση των απαιτούµενων πιστώσεων, 

προκειµένου να εξοφληθούν οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις, που κατασκεύασαν και 

κατασκευάζουν έργα στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, αφού ήδη οι επιπτώσεις για πολλές 

επιχειρήσεις είναι σχεδόν µη αναστρέψιµες.  

Είναι προφανές πως οι ανωτέρω επιπτώσεις δεν αφορούν µόνο αυτόν καθ΄ αυτόν τον 

κλάδο, αλλά το κοινωνικό σύνολο (ανεργία, µείωση εσόδων ασφαλιστικών ταµείων, κοινωνική 

αναταραχή κλπ). ∆υστυχώς ο κίνδυνος να απολεσθεί το εργαλείο ενεργοποίησης του 

µηχανισµού της ανάπτυξης, τµήµα του οποίου αποτελεί ο κατασκευαστικός κλάδος και το 

οποίο έχει άµεση και επιτακτική ανάγκη η χώρα αυτή την στιγµή, είναι πολύ µεγάλος.   

    

Με τιµή 
 

 


