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Αρ.Πρωτ.27 

Πάτρα, 29 Μαρτίου 2011 

 

 

Αξιότιµε κ. Περιφερειάρχα , κ. Πρόεδρε, κ. Σύµβουλοι 

 

Επανερχόµενοι εν όψει της συνεδρίασης του Συµβουλίου σας στα φλέγοντα θέµατα του 
κλάδου µας, που εκτενώς παραθέσαµε στη πρόσφατη συνάντηση µας µε τον κ. 
Περιφερειάρχη και ανάλογα µε τις απαντήσεις που µας έδωσε, θα θέλαµε να επισηµάνουµε 
τα εξής: 

 

1. Οι οφειλές από εκτελεσµένα έργα των φορέων που εποπτεύετε σε συνδυασµό µε τις 
αντίστοιχες οφειλές και από τους άλλους φορείς του ∆ηµοσίου και των Ο.Τ.Α. έχουν 
κυριολεκτικά πνίξει τις επιχειρήσεις µας και µαθηµατικά τις οδηγούν σε χρεοκοπία  µε 
ότι αυτό συνεπάγεται για την τοπική αγορά και το απασχολούµενο προσωπικό. 
Το λιγότερο λοιπόν που περιµένουµε από τη µεριά σας είναι αφ’ ενός µεν να 
συµπεριλάβετε ΟΛΕΣ ανεξαρτήτως τις πιστοποιηµένες και τιµολογηµένες οφειλές µας 
στο πρόγραµµα της Περιφέρειας για το 2011 και αφ’ ετέρου να καταρτίσετε ΑΜΕΣΑ 
εντός µηνός και να µας κοινοποιήσετε πρόγραµµα και σχέδιο εξόφλησης των οφειλών 
παρελθόντων ετών το αργότερο µέσα στο 2011. 

 Απαντήσεις της µορφής “δεν γνωρίζουµε”, ”δεν δίνει ο υπουργός” “δεν υπάρχουν 
χρήµατα” κ.λ.π. δεν αρµόζουν σε µία ευνοούµενη πολιτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
έστω και υπό οικονοµική επιτήρηση. 

Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να ενοχλούν τον κ. Περιφερειάρχη  οι προσφυγές των 
συναδέλφων σε ένδικα µέσα για την εξόφληση των οφειλών εφ’ όσον άλλο µέσον πια 
δεν τους αποµένει και ο Νόµος  πρέπει να ισχύει για όλους.   

 

2.  Να δώσετε άµεσα σαφείς οδηγίες στις εποπτευόµενες Υπηρεσίες σας για την τάχιστη 
πληρωµή των ελάχιστων έστω χρηµάτων που αποστέλλονται για αποπληρωµές 
οφειλόµενων. 
∆υστυχώς σήµερα η υλοποίηση του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ χωρίς την απαραίτητη προετοιµασία 
έχει δηµιουργήσει ένα απίστευτο “Αλαλούµ” αρµοδιοτήτων και έχει εισαγάγει 
δυστυχώς απίστευτη περαιτέρω γραφειοκρατία. 

ΟΛΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ, 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  Κ.Λ.Π. ΑΛΛΑ……ΣΠΑΝΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΑ!!!! 

 

      3.   Να επισπεύσετε τις διαδικασίες υλοποίησης των έργω του Ε.Σ.Π.Α. Αυτή τη στιγµή 
έργα προϋπολογισµού τουλάχιστον 20.000.000€ έχουν δηµοπρατηθεί από το 2010 
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χωρίς όµως µέχρι σήµερα να έχουν συµβασιοποιηθεί, έχοντας κυριολεκτικά µπλέξει 
στα γρανάζια των ‘διαδικασιών’. 

Καθίσταται λοιπόν όλο και πιο επιτακτική η ανάγκη να υπάρξει ευέλικτος µηχανισµός 
επίσπευσης (FAST TRACK) σε επίπεδο περιφερειών, ο οποίος θα παρακολουθεί, θα 
συντονίζει και θα παρεµβαίνει σε όλες τις διαδικασίες και σε όλες τις εµπλεκόµενες 
Υπηρεσίες από τον αρχικό σχεδιασµό µέχρι την δηµοπράτηση και την συµβασιοποίηση 
των έργων. 

Σκοπός του θα είναι η επίσπευση των διαδικασιών και η επίλυση προβληµάτων που 
τυχόν ανακύπτουν. Ο µηχανισµός αυτός µπορεί να δηµιουργηθεί µε κορµό τις 
υπάρχουσες διαχειριστικές αρχές των Περιφερειών µε κατάλληλη αναδιοργάνωση και 
εµπλουτισµό. 

 

4 Να εξαντλήσετε όλα τα περιθώρια για τον προγραµµατισµό δηµοπράτησης και 
υλοποίησης έργων µικρών , µεσαίων και µεγάλων αξιοποιώντας κάθε διαθέσιµο 
πρόγραµµα .  
Από την συνάντησή µας µε τον κ. Περιφερειάρχη µας δηµιουργήθηκε η εντύπωση 
ότι έργα εννοεί βασικά τους συγχρηµατοδοτούµενους αυτοκινητοδρόµους και το 
φυσικό αέριο. 

Για µας έργα αναπτυξιακά και ωφέλιµα είναι όλα όσα ευνοούν την παραγωγική 
διαδικασία , την ανάπτυξη της περιοχής  και την προστασία του περιβάλλοντος είναι 
έντεχνα και ολοκληρωµένα. 

Είτε αυτά είναι δρόµοι, αποχετεύσεις, υδρεύσεις, αναπλάσεις πόλεων, οικισµών 
ορεινών και µη, πράσινα κτίρια µε αντισεισµική θωράκιση, κ.λ.π. 

Τον προγραµµατισµό τέτοιων έργων θέλουµε να δούµε στο πρόγραµµα που σήµερα 
θα εγκρίνετε.   

  

 

                                                                                              Με εκτίµηση  

                                                                              Για το Περιφερειακό Γραφείο ΣΑΤΕ  

                                                                                           ∆υτικής Ελλάδας  

 

                                                                                             Β. Βλασταράς  

 


