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Τον

Υφυπουργό Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας
κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο
ΚΟΙΝ.:

Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Επενδύσεων
(ΕΣΠΑ)
κ Γ. Γιαννούση

ΘΕΜΑ:

Αίτηµα επείγουσας συνάντησης µε εκπροσώπους του ΣΑΤΕ για το ζήτηµα
της ανυπαρξίας πιστώσεων σε εκτελεσµένα έργα ΕΣΠΑ

Αξιότιµε Κύριε Κωνσταντινόπουλε,
µε την παρούσα επιστολή επιθυµούµε να σας θέσουµε το εξαιρετικά επείγον ζήτηµα της
ανυπαρξίας πιστώσεων εκτελεσµένων έργων ΕΣΠΑ που έχει δηµιουργήσει οξύτατα
προβλήµατα στις εργοληπτικές επιχειρήσεις µέλη µας.
Συγκεκριµένα έχουµε γίνει αποδέκτες πολλών διαµαρτυριών επιχειρήσεων - µελών που
εκτελούν έργα ΕΣΠΑ ενταγµένα σε διάφορα προγράµµατα (ΕΠΠΕΡΑΑ, Προγράµµατα µε
Ε.Φ.∆. την ΕΕΤΑΑ, κ.λπ.) και όλες οι διαµαρτυρίες έχουν κοινό τόπο την αδυναµία
αποπληρωµής εκτελεσµένων - ήδη από 6µήνου - εργασιών σε ενταγµένα έργα, γεγονός που
δυναµιτίζει την ίδια την ύπαρξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων µελών µας αφού µη
εισπράττοντας τα δεδουλευµένα τους οι εργοληπτικές επιχειρήσεις αδυνατούν να
ανταποκριθούν στις διαρκώς αυξανόµενες οικονοµικές τους υποχρεώσεις (πληρωµή
προµηθευτών, µισθών, ασφαλιστικών εισφορών, κ.λ.π.).
Ταυτόχρονα, εµποδίζεται η επίτευξη του βασικού στόχου της πλήρους απορρόφησης του
ΕΣΠΑ, όπως την παρουσιάσατε πρόσφατα σε συνέντευξή σας στην ∆ηµόσια Τηλεόραση,
αφού σηµαντικό µέρος των 5 δισ. € που αποµένουν να απορροφηθούν έως το τέλος του
2015 δεν θα είναι εφικτό να απορροφηθεί εξαιτίας της πληρωµών των έργων µε τη µέθοδο
της σταγόνας, που διαπιστώνεται εδώ και έξι µήνες, ήτοι της ουσιαστικής παύσης των
πληρωµών.
Και αυτό διότι τα ανωτέρω οδηγούν µε µαθηµατική ακρίβεια και βεβαιότητα στην απένταξη
των έργων του ΕΣΠΑ, αφού, αφενός µεν, η αδυναµία χρηµατοδότησής τους, αφετέρου δε,
η αναστολή διαδικασιών από το Υπουργείο Ανάπτυξης, θα οδηγήσει σε διακοπή των
εκτελούµενων εργασιών, η οποία µε την σειρά της θα συντελέσει είτε στην οριστική παύση
είτε στην µη έγκαιρη ολοκλήρωση των ενταγµένων έργων εντός των δεσµευτικών χρονικών
ορίων της παρούσης προγραµµατικής περιόδου, ήτοι µέχρι την 31.12.2015.
Κύριε Υφυπουργέ,
προκειµένου να ενηµερώσουµε επισήµως και υπεύθυνα τις πλέον των 900 επιχειρήσεων
µελών µας, σας παρακαλούµε για τον ορισµό επείγουσας συνάντησης µαζί σας για τα
ως άνω θέµατα.
Σε αναµονή αποδοχής του αιτήµατος συνάντησης.
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