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Αριθ. Πρωτ. 2114 / 570 /  364  / 22005 /2574             Αθήνα, 25 Ιουνίου 2010 
      

 
Π Ρ Ο Σ  Τον    

• Υπουργό Οικονομικών 
κο Γεώργιο Παπακωνσταντίνου 

    
Κοινοποίηση: 

• Υπουργό Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων  
κo Δημήτρη Ρέππα 

 
ΘΕΜΑ: Τρίμηνη παράταση της ισχύος των άρθρων 66 και 84 του Ν. 3842/2010 από 

30.06.2010 σε 30.09.2010. 
 
 
Αξιότιμε Κε Υπουργέ, 

 

 Σας είναι γνωστό ότι το Ελληνικό Δημόσιο οφείλει στις εργοληπτικές επιχειρήσεις ένα τερά-

στιο ποσόν για την εξόφληση των έργων που έχουν κατασκευάσει και παραδώσει. Στην σημερινή 

συγκυρία αυτή η καθυστέρηση των πληρωμών είναι το κυριότερο εμπόδιο σε κάθε προσπάθεια 

των εργοληπτικών  επιχειρήσεων για συνέχιση του έργου τους.  

Παράλληλα, η κυβέρνηση ψηφίζοντας έναν σημαντικό μεταρρυθμιστικό φορολογικό νόμο 

(ν.3842/2010) έδωσε την δυνατότητα  ρύθμισης ή και εξόφλησης των οφειλών των επιχειρήσε-

ων  προς το Δημόσιο με  ευνοϊκούς όρους. Αυτή η δυνατότητα ενώ τυπικά ισχύει και για τις ερ-

γοληπτικές επιχειρήσεις, στην πράξη αναστέλλεται λόγω της μη είσπραξης των οφειλομένων τους 

από το Δημόσιο με συνέπεια την εν συνεχεία αδυναμία αποπληρωμής των οφειλών τους προς 

αυτό. 

Με το υπ’αριθμ. 1867/490/306/21921/2549/4-6-2010/κοινό έγγραφο των εργοληπτικών ορ-

γανώσεων προς εσάς, είχαμε ζητήσει την θεσμοθέτηση συμψηφισμού των οφειλών των εργολη-

πτικών επιχειρήσεων με τα χρέη τους προς το Δημόσιο, αίτημα το οποίο μέχρι και σήμερα δεν 

έχει γίνει αποδεκτό.   



Με δεδομένη την παρατηρούμενη καθυστέρηση πληρωμών του Δημοσίου προς τις εργολη-

πτικές επιχειρήσεις, τον μη συμψηφισμό των οφειλών των εργοληπτικών επιχειρήσεων με το Δη-

μόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, αλλά και την δυσκολία εκταμίευσης δανείων μέσω 

των προγραμμάτων του ΤΕΜΠΕ, λόγω της αρχομένης απεργιακής κίνησης των δικηγόρων από 

23/6/2010 έως και 8/7/2010, και επειδή μπαίνουμε στην θερινή περίοδο όπου η μείωση του προ-

σωπικού  των Δ.Ο.Υ  λόγω  καλοκαιρινών αδειών θα  επιδεινώσει το  ζήτημα και θα συσσωρεύσει 

μεγάλο όγκο  υποθέσεων,    

ΖΗΤΑΜΕ 

να δοθεί εκ νέου παράταση της ισχύος των άρθρων 66 και 84 του Ν. 3842/2010, η οποία να λή-

γει την 30/9/2010, χρόνος που, κατά την γνώμη μας,  θα διευκολύνει σημαντικά την επίλυση του 

προβλήματος της πληρωμής των οφειλών των εργοληπτικών επιχειρήσεων, κάτι που σήμερα, 

λόγω της μέγιστης πίεσης χρόνου, είναι σχεδόν ανέφικτο. 

 

Μετά τιμής 
    

 
 


