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Αριθ. Πρωτ. 25423/ΣΚ/λµ    ΑΘΗΝΑ, 26 Οκτωβρίου 2012 
 
        Π Ρ Ο Σ 

Υ.ΠΕ.Κ.Α.  

Υπόψη  

1. Υπουργού κ. Ευάγγελου Λιβιεράτου  

2. Αναπλ. Υπουργού κ. Στ. Καλαφάτη  

3. Υφυπουργού κ. Ασ. Παπαγεωργίου  

4. Γεν. Γραµµατέως κας Μ. Ευαγγελίδου  

 

ΚΟΙΝ.: 1. ΥΠ.ΑΝ.ΥΠ. 

 Υπόψη Υπουργού, κ. Κ. Χατζηδάκη  

 2. ΥΠ.ΟΙΚ.  

 Υπόψη Αν. Υπουργού, κ. Χρ. Σταϊκούρα 

 

ΘΕΜΑ :Ορισµός Υπολόγων Έργων Προγράµµατος Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.  

 

Αξιότιµοι Κύριοι, 

Όπως είναι γνωστό, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη»  
(ΕΠΠΕΡΑΑ), εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2007–2013 και βρίσκεται υπό υλοποίηση. Στο εν λόγω 
πρόγραµµα, έχουν ήδη ενταχθεί και δηµοπρατηθεί σηµαντικός αριθµός έργων, πολλά εκ των 
οποίων εκτελούνται σήµερα, µε δυσεπίλυτα προβλήµατα να ανακύπτουν διαρκώς, µε 
αποτέλεσµα να παρατηρούνται ιδιαίτερα µεγάλες καθυστερήσεις τόσο στην υλοποίηση 
του φυσικού αντικειµένου όσο και στην απορρόφηση των κοινοτικών πόρων. 

Ένα ιδιαίτερο ζήτηµα, το οποίο έχει ανακύψει εδώ και πολλούς µήνες και πλέον έχει πάρει 
εκρηκτικές διαστάσεις είναι η µη ανάληψη καθηκόντων υπολόγων υπαλλήλων, για 
την µεταφορά των χρηµάτων από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) προς τις ∆ΕΥΑ για έργα 
στα οποία Κύριος του Έργου από την απόφαση Ένταξης έχει οριστεί κάποια ∆ηµοτική 
Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (∆ΕΥΑ). Αυτή τη στιγµή, υπάρχουν ενταγµένες 
πράξεις που έχουν Κύριο του Έργου ∆ΕΥΑ, και δεν εξυπηρετούνται από τον 
υπόλογο υπάλληλο που έχει οριστεί κατά περίπτωση.  

Επισηµαίνουµε ότι το εν λόγω πρόβληµα άρνησης ανάληψης καθηκόντων υπολόγων από 
υπαλλήλους παρατηρείται µόνο στην συγκεκριµένη περίπτωση αφού σε άλλα έργα µε Κύριο 
του Έργου ∆ΕΥΑ, που χρηµατοδοτούνται όµως από άλλα επιχειρησιακά προγράµµατα (πχ 
Περιφερειών) δεν αντιµετωπίζονται τέτοια προβλήµατα, διότι υπόλογοι ορίζονται τα 
Περιφερειακά Ταµεία (Ν.Π.Ι.∆.) και τα έργα εξυπηρετούνται οµαλά.  

Οφείλουµε ωστόσο να σηµειώσουµε ότι η µη ανάληψη καθηκόντων υπολόγων από 
υπαλλήλους µη αρµόδιων ∆/νσεων όπως ∆ιεύθυνση Οικοδοµικών και Κτιριοδοµικών 
Κανονισµών, µε ειδικότητα δακτυλογράφου ή γραµµατέως, στους οποίους η αρµόδια 
∆ιεύθυνση Οικονοµικού του ΥΠΕΚΑ, έχει αναθέσει σχετικές αρµοδιότητες, είναι αναµενόµενη 
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καθόσον τα καθήκοντα αυτά δεν εµπίπτουν στις αρµοδιότητες τους. Αντίθετα, οι υπάλληλοι, 
οι οποίοι ανήκουν στην ∆ιεύθυνση Οικονοµικού και έχουν οριστεί υπόλογοι, έχουν αναλάβει 
και εκτελούν τα αρµοδίως ορισµένα καθήκοντα τους.  

Κύριοι, δεδοµένων ότι:  

α) Υπάρχουν εξασφαλισµένες πιστώσεις του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α και σε πολλές περιπτώσεις στις 
οποίες έχει ξεκινήσει η υλοποίηση των έργων, υπάρχουν ήδη δεσµευµένες πιστώσεις σε κάθε 
κωδικό, η αδυναµία πληρωµής των αναδόχων κατασκευής, συνεπάγεται αδυναµία  
απορρόφησης των διαθέσιµων πιστώσεων µε άµεσο τον κίνδυνο, τόσο της 
διακοπής των εργασιών των υπό εκτέλεση αναφερόµενων έργων, όσο και της 
διάλυσης αντιστοίχων συµβάσεων, καθώς δηµιουργούνται τεράστια προβλήµατα 
οικονοµικής ρευστότητας στις αναδόχους επιχειρήσεις– µέλη µας.  

β) Έχουν ελαττωθεί δραµατικά οι διαθέσιµοι πόροι του Π∆Ε, µε αποτέλεσµα να παρατηρείται 
καθίζηση στις εκτελούµενες εργασίες και στην ρευστότητα του κατασκευαστικού κλάδου.  

γ) Είναι αδιανόητο, ολόκληρο το  σύστηµα χρηµατοδότησης των έργων και η απορρόφηση 
των κονδυλίων, να εξαρτάται αποκλειστικά από τη δυνατότητα και τη βούληση του κάθε 
υπολόγου – φυσικού προσώπου για την µεταφορά χρηµάτων από την ΤτΕ προς τις 
αντίστοιχες ∆ΕΥΑ µε τελικό αποτέλεσµα την µη οµαλή κατασκευή των έργων. 

δ) Η ύπαρξη των υπολόγων υπαλλήλων που προβλέπει ο νόµος, είναι µια ρύθµιση 
αναχρονιστική και µη αναγκαία, λόγω της επιβεβληµένης, πλέον, ύπαρξης των 
µηχανογραφηµένων συστηµάτων στο δηµόσιο τοµέα. 

προτείνουµε:  

α) Για την άµεση απορρόφηση των κατανεµηµένων πιστώσεων των κοινοτικών κονδυλίων, 
είναι απολύτως απαραίτητες υπό τη µορφή του κατεπείγοντος, οι ενέργειες σας ώστε είτε οι 
ήδη ορισµένοι υπόλογοι να αναλάβουν καθήκοντα είτε να αντικατασταθούν µε υπαλλήλους 
µε αντίστοιχες αρµοδιότητες από οποιοδήποτε Φορέα ή ∆ιεύθυνση.   

β) Να υλοποιηθούν άµεσα, υπό την µορφή επείγοντος, οι απαραίτητες νοµοθετικές 
ρυθµίσεις, ώστε να µην απαιτούνται οι ενδιάµεσοι υπόλογοι-υπάλληλοι του οικείου 
Υπουργείου αλλά να ορίζεται απευθείας ως δικαιούχος είτε η αρµόδια ∆ΕΥΑ, είτε ο οικείος 
∆ήµος µέσω της Οικονοµικής του Υπηρεσίας.  

 

Οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι σε περίπτωση καθυστέρησης επίλυσης του προβλήµατος 
ελλοχεύει ο κίνδυνος χρηµατοδοτικής απένταξης των εν λόγω ηµιτελών έργων και 
απαίτησης επιστροφής των διατιθέµενων κονδυλίων στην ΕΕ, µία άκρως επιβαρυντική 
προοπτική για την Χώρα.  

Με τιµή, 

 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ                          ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ  
 


