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Αριθ. Πρωτ. 27744/ΣΜ/λµ    ΑΘΗΝΑ, 18 Ιουλίου 2014 
 

       Π Ρ Ο Σ    

 Υπουργό Οικονοµικών  

 κ. Γκίκα Χαρδούβελη  

 Υπουργό ΥΜΕ∆Ι  

  κ. Μιχάλη Χρυσοχοίδη  

   

ΘΕΜΑ: Επείγουσα ανάγκη επαναπροσδιορισµού επιτοκίου επιβάρυνσης χορηγούµενης 
προκαταβολής στα δηµόσια έργα.  

 

Αξιότιµοι κύριοι Υπουργοί,   

 

Εταιρείες - Μέλη µας, µας γνωστοποίησαν το πρόβληµα που υφίσταται στον υπολογισµό των 
Τόκων που παρακρατούνται από τις Υπηρεσίες σε έργα που έχει αναληφθεί προκαταβολή 
κατά την εξόφληση Πιστοποιήσεων (µεταγενέστερων της ανάληψης της Προκαταβολής).  

 

Συγκεκριµένα και σύµφωνα µε το άρθρο 51 παράγραφος 1 του Ν.3669/2008 ισχύει ότι: 

«Αν προβλέπεται από τη διακήρυξη, χορηγείται στον ανάδοχο προκαταβολή µέχρι του 
δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του ολικού ποσού της σύµβασης. Η χορήγηση οποιασδήποτε 
προκαταβολής γίνεται µετά την εγκατάσταση εργοταξίου από τον ανάδοχο επί τόπου του 
έργου. Για το ποσό αυτό βαρύνεται ο ανάδοχος µε τόκο. Το ποσοστό του επιτοκίου 
καθορίζεται ειδικά και ανέρχεται σε ποσοστό ίσο µε το επιτόκιο των εντόκων γραµµατίων του 
∆ηµοσίου δωδεκάµηνης διάρκειας προσαυξηµένο κατά 0,25 ποσοστιαίες µονάδες και 
αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων». 

 

Η ως άνω διάταξη προβλέπει δηλαδή, ότι παρακρατούνται τόκοι που υπολογίζονται σύµφωνα 
µε το τελευταίο ισχύσαν επιτόκιο των εντόκων γραµµατίων του ∆ηµοσίου δωδεκάµηνης 
διάρκειας.  

 

Γνωρίζετε ωστόσο ότι το εν λόγω επιτόκιο δεν είναι επικαιροποιηµένο αφού το τελευταίο 
ισχύον αφορά την περίοδο του Απριλίου 2010 - προφανώς τότε (13/04/2010) έγινε η 
τελευταία δηµοπρασία εντόκων γραµµατίων του ∆ηµοσίου δωδεκάµηνης διάρκειας - και 
συνεπώς ουδόλως ανταποκρίνεται στα σηµερινά δεδοµένα και στην δραστική πτωτική πορεία 
των επιτοκίων, που σηµειώνεται, ιδιαίτερα από την αρχή του τρέχοντος έτους, όπως εύλογα 
προκύπτει και από τα στοιχεία που ανακοινώνει η Τράπεζα της Ελλάδος και τα οποία 
επισυνάπτονται.  

 

Έτσι ενώ κατά το παρελθόν υπήρχαν µόνο µικροδιαφορές (είτε θετικές είτε αρνητικές) στα 
επιτόκια των ετήσιων έναντι των εξαµηνιαίων γραµµατίων, σήµερα που το επιτόκιο των 
εξαµηνιαίων εντόκων γραµµατίων έχει περιορισθεί στο 2,05% (δηµοπρασία της 8/7/2014) 
και λογικά σε αυτά τα επίπεδα θα κυµαίνονταν και το επιτόκιο των ετήσιων εντόκων 
γραµµατίων εάν δηµοπρατούνταν, κατά τον υπολογισµό των εν θέµατι τόκων εφαρµόζεται 
το πλασµατικό, καταχρηστικό και εν τέλει ζηµιογόνο επιτόκιο 4,85% όπως αυτό 
διαµορφώθηκε τέσσερα και πλέον έτη πίσω (13/04/2010) και έκτοτε ουδέποτε 
αναµορφώθηκε. 
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Αξιότιµοι κύριοι Υπουργοί,   

 

παρά το γεγονός ότι οι εγχώριες εργοληπτικές επιχειρήσεις δεν ευθύνονται στο παραµικρό 
για την µη επικαιροποίηση του επιτοκίου των ετήσιων εντόκων γραµµατίων υφίστανται µία 
άδικη και παράλογη χρέωση την οποία δεν δύναται να αντέξουν. Οφείλουµε να τονίσουµε 
ότι η εν λόγω επιβάρυνση δρα απαγορευτικά και στην προσπάθεια των εγχώριων τεχνικών 
εταιρειών να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους έναντι και των αλλοδαπών τεχνικών 
εταιρειών - των οποίων το χρηµατοοικονοµικό ανάλογο βάρος είναι ελαχιστότατο.  

 

Πρόταση του Συνδέσµου µας ο οποίος εκπροσωπεί περισσότερες από 900 εργοληπτικές 
εταιρείες κάθε µεγέθους, είναι να δοθεί άµεσα λύση, ώστε να µην διογκωθεί το πρόβληµα, 
πόσο µάλιστα που τα υψηλά αυτά επιτόκια οδηγούν σε αδικαιολόγητη επιστροφή πιστώσεων 
του ΕΣΠΑ.  

 

Παραµένουµε στην διάθεσή σας για κάθε σχετική διευκρίνιση και παρακαλούµε για τις δικές 
σας άµεσες ενέργειες.  

 

Με τιµή, 
        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
     ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ                          ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συν.: Επιτόκια διάθεσης εντόκων γραµµατίων Ελληνικού ∆ηµοσίου έτους 2014,Πηγή ΤτΕ 
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EBAOM. 3MHNA 6MHNA l 2MHNA

13/04/2010 (AHM) 4,85Yo

2014 101112014 0710112014 (AHM\ 4,10%
1711t2014 1410112014 (^HM\ 3.7 50/o
7t2t2014 0410212014 (^HM\ 4,0Oo/o
14t2t2014 1110212014 (^HM\ 3,60%
7t3t2014 04/03/2014 (AHM) 3,60%

21t3t2014 't8/03/2014 (AHM) 3,100/o
11t4t2014 0810412014 (^HM\ 3.O1o/o
22t4t2014 1510412014 (^HM\ 2,450/o
9t5t2014 06/05/20{4 (^HM) 2.7jYo
16t5t2014 13/05/20{4 (AHM) 2.13%
13t6t2014 10/06/2014 (AHM) 2.15%
20t6t2014 1710612014 (LHM\ 1 .8Oo/o
11n2014 08107120'14 (^HM\ 2.05o/o
18nno14 1510712014 (^HM\ 1.75%
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