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 Π Ρ Ο Σ   Τον 

 Υπουργό Περιφερειακής 

 Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

 κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη 

 

 ΚΟΙΝ.:  Υπουργό Οικονοµικών  

  κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου 

Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών  & 
∆ικτύων  

 κ. ∆ηµήτρη Ρέππα 

 

Θέµα: «Καταστροφικές συνέπειες στον κατασκευαστικό κλάδο λόγω παύσης 
πληρωµών του ∆ηµοσίου». 

 

Κύριε Υπουργέ, 

Ο Σύνδεσµος Ανωνύµων Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ), ο οποίος αντιπροσωπεύει 1.000 και 
πλέον, Τεχνικές Ανώνυµες Εταιρείες, δηλαδή, την συντριπτική πλειοψηφία των 
κατασκευαστικών εταιρειών της Χώρα µας, επιθυµεί να σας ενηµερώσει για ένα ζήτηµα 
µείζονος σηµασίας, απ' το οποίο εξαρτάται, πλέον, η επιβίωση ενός κλάδου, ο οποίος, έως 
και σήµερα, καθόρισε τον ρυθµό ανάπτυξης της Χώρας µας, αλλά και η επιβίωση χιλιάδων 
άλλων επιχειρήσεων, οι οποίες εξαρτώνται αµέσως ή εµµέσως από τον κατασκευαστικό 
τοµέα.  

Επισηµαίνουµε ότι το ζήτηµα αυτό έχει τεθεί υπόψη του Υπουργού Οικονοµικών, απ' τον 
οποίο και αναµένουµε την άµεση αντιµετώπισή του. Ωστόσο, επειδή η επιβίωση των 
παραγωγικών επιχειρήσεων είναι ευθέως θέµα της αρµοδιότητάς σας, ζητούµε και τη δική 
σας παρέµβαση, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων σας, ώστε να αποτραπεί η καταστροφή του 
παραγωγικού ιστού της χώρας. 

Το µείζον αυτό ζήτηµα είναι η καθυστέρηση, και σε πολλές περιπτώσεις, η διακοπή 
πληρωµών βεβαιωµένων εργασιών από την πλευρά του στενού (Υπουργεία) και ευρύτερου 
(∆ΕΚΕ, ΟΤΑ κλπ.) δηµόσιου τοµέα, η οποία έχει υπερβεί χρονικώς και σε έκταση κάθε 
προηγούµενο.  

∆υστυχώς, παρά τα αλλεπάλληλα έγγραφά µας και τη δηµοσιότητα, την οποία έχει 
προσλάβει το θέµα, η κατάσταση όχι µόνο δεν βελτιώνεται, αλλά, αντιθέτως, τους 
τελευταίους µήνες έχει οξυνθεί: 

α) Με την άρνηση εφαρµογής - έστω - της δυνατότητας συµψηφισµού των απαιτήσεων µε 
οφειλές προς το δηµόσιο. Έτσι, για παράδειγµα, οι επιχειρήσεις καλούνται να καταβάλουν 
Φ.Π.Α. ο οποίος δεν έχει εισπραχθεί και αφορά τιµολόγια που έχουν εκδοθεί σύννοµα. 
Μάλιστα, οι κατασκευαστικές εταιρείες, σε περίπτωση αδυναµίας εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεών τους, απειλούνται και µε σκληρές ποινικές διώξεις (προσωποκράτηση κλπ.). 

β) Με τη «βιοµηχανία» ανακοπών, µε επίκληση προσχηµατικών λόγων, την οποία 
συστηµατικά έχει υιοθετήσει πλέον το δηµόσιο, επιχειρεί επί της ουσίας να αποφύγει την 
πληρωµή των υποχρεώσεών του, για τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες έχουν ήδη 
επιδικασθεί σε βάρος του τελεσίδικες και εκτελεστές αποφάσεις ελληνικών δικαστηρίων.   
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Κι αυτά παρά την σαφή οδηγία της Ε.Ε. για πληρωµή των οφειλών του ∆ηµοσίου εντός 
ενενήντα (90) ηµερών. 

Τονίζεται ότι η πρακτική αυτή συντελεί τα µέγιστα και στην διάλυση των επιχειρήσεων του 
κλάδου, αλλά και στην περαιτέρω αποδυνάµωση της αξιοπιστίας του δηµοσίου απέναντι στον 
επιχειρηµατικό κόσµο. ∆ρα ενάντια στις προσπάθειες του υπουργείου σας για ενίσχυση των 
ελληνικών επιχειρήσεων και της παραγωγικής τους ικανότητας, αλλά δρα και ενάντια και 
στην προσπάθεια του υπουργείου Οικονοµικών να εδραιώσει φορολογική συνείδηση και 
υπεύθυνη κοινωνική συµπεριφορά στην Ελλάδα. 

Το συνολικό ποσό οφειλών του ∆ηµοσίου προς τις επιχειρήσεις εκτιµάται άνω του 1,8 δισ. 
ευρώ, ενώ η συνεχιζόµενη καθυστέρηση ή παύση πληρωµών είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει 
άµεσα:   

- στην πτώχευση υγιών Τεχνικών Εταιρειών 

- στη διακοπή σοβαρών έργων υποδοµής ακόµη και σε προγράµµατα που υπάρχει ανάγκη 
αύξησης της απορροφητικότητας (ΕΣΠΑ) 

- στη διάχυση των οικονοµικών προβληµάτων σε σωρεία συνεργαζόµενων επιχειρήσεων 
προµηθευτών-υπεργολάβων κλπ. 

- στην απώλεια εργασίας για πολύ σηµαντικό αριθµό εργαζοµένων του ευρύτερου κλάδου. 

Ήδη τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι κατά την διάρκεια της τελευταίας διετίας ο κλάδος 
ο οποίος έχει πληγεί περισσότερο από κάθε άλλο, από άποψης απασχόλησης, είναι ο 
κατασκευαστικός κλάδος, µε απώλειες του 20% του απασχολούµενου προσωπικού µεταξύ 
τρίτου τριµήνου 2008 - τρίτου τριµήνου 2010, µε απώλεια 79.400 θέσεων εργασίας.  

Κύριε Υπουργέ, 

Οι τεχνικές εταιρείες αντιλαµβάνονται και έχουν πλήρη επίγνωση των κρίσιµων στιγµών που 
ζει η Χώρα και η εθνική µας οικονοµία, αφού: 

− Πληρώνουν αυξηµένους φόρους, έκτακτες εισφορές και φορολογικές περαιώσεις. 

− Επιβαρύνονται µε τεράστιες αυξήσεις κόστους (καύσιµα, µεταφορικά κ.α.). 

− Βλέπουν το αντικείµενο τους να µειώνεται δραµατικά, τον ανταγωνισµό να εντείνεται και 
το τραπεζικό σύστηµα να τις πνίγει. 

∆εν ζητούν ούτε χάρες, ούτε αυξήσεις, ούτε ειδικά προνόµια, ούτε διατήρηση κεκτηµένων. 

Ζητούν απλά και µόνο τα αυτονόητα: 

− Πληρωµή των εκτελεσθέντων έργων. 

− Εφαρµογή των εθνικών και κοινοτικών κανόνων δικαίου. 

Κατόπιν όλων αυτών, ζητούµε την άµεση παρέµβασή σας για πληρωµή των οφειλοµένων 
προς τις κατασκευαστικές εταιρείες, πριν ο κλάδος καταρρεύσει ολοσχερώς και 
δηµιουργηθούν πολλαπλάσια προβλήµατα σε όλο το φάσµα των ελληνικών επιχειρήσεων. 

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία είµαστε στη διάθεσή σας. 

 

Με τιµή, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ 

 


