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ΕΠΕΙΓΟΝ

Π Ρ Ο Σ Τον
1. Υπουργό
Οικονοµίας,
Ναυτιλίας και Τουρισµού

Υποδοµών,

κ. Γιώργο Σταθάκη
2. Γενικό Γραµµατέα ΕΣΠΑ
κ. Αλέξανδρο Χαρίτση
ΚΟΙΝ.:

1. Αναπληρωτή Υπουργό
Μεταφορών και ∆ικτύων

Υποδοµών,

κ. Χρήστο Σπίρτζη
2. Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών
κ. ∆ηµήτρη Μάρδα
ΘΕΜΑ: Ντόµινο διακοπής εργασιών σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα από τη µη
χρηµατοδότησή τους και την κατάργηση πληρωµής ΦΠΑ.
ΣΧΕΤ.: Η υπ'αριθ. πρωτ. 28689/01-4-2015/επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό
Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού µε θέµα: "Mη χρηµατοδότηση
πολλών συγχρηµατοδοτούµενων έργων του ΕΣΠΑ - Αδυναµία ανταπόκρισης των
εργοληπτών στις υποχρεώσεις τους."

Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Γενικέ,

Με την παρούσα αναγκαζόµαστε να επανέλθουµε στο θέµα που είχαµε θέσει και προ
µηνός µε την σχετική επιστολή µας και στο οποίο δεν έχει δοθεί καµία λύση.
Συγκεκριµένα, τα δεδοµένα που λαµβάνουµε από τις 900 και πλέον εργοληπτικές εταιρείες
µέλη µας σε όλη την Χώρα είναι ότι ελάχιστες, από το πλήθος των εγκεκριµένων και
κατανεµηµένων πιστώσεων εργασιών, που έχουν προ µηνών εκτελεστεί, πληρώνονται.
Το πρόβληµα πλέον δεν εντοπίζεται σε µία κατηγορία επιχειρησιακών προγραµµάτων αλλά
έχει γενικευθεί µε οριζόντιο τρόπο, επηρεάζοντας σχεδόν όλες τις εργοληπτικές
επιχειρήσεις που έχουν την ατυχία να εκτελούν δηµόσιο έργο στην Χώρα αυτήν την περίοδο.
Στην ουσία, δηλαδή, δεν έχει αρθεί στο παραµικρό το φαινόµενο που είχαµε εντοπίσει µε
την σχετική επιστολή µας, ήτοι ότι οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, ενώ διαπιστώνουν ότι
υπογράφονται από εσάς οι χρηµατοδοτήσεις και οι κατανοµές έργων ΕΣΠΑ, δηλαδή, οι
εντολές προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την πληρωµή τους (π.χ. Α∆Α:ΩΨΓ0465ΦΘΘΚΧΑ, Α∆Α: 7ΡΟ8465ΦΘΘ-ΤΓ6, Α∆Α: ΩΤΟΟ465ΦΘΘ-ΕΦ∆, κ.α.), όταν απευθύνονται σε
αυτήν εισπράττουν την άρνηση πληρωµής τους, αφού η ΤτΕ δεν εκτελεί τις εν λόγω
εντολές!
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Επιπλέον ενώ µέχρι και πρόσφατα διαπιστώναµε ότι οι εκτελεσµένες εργασίες, στο πλαίσιο
των εκάστοτε συµβατικών υποχρεώσεων των αναδόχων των συγχρηµατοδοτούµενων
έργων, που είχαν υποβληθεί για πιστοποίηση, προωθούνταν από τις ∆ιαχειριστικές Αρχές
προς εσάς για τις σχετικές εγκρίσεις και κατανοµές µε κάποια ανεκτή χρονική καθυστέρηση,
πλέον, κατά το τελευταίο τετράµηνο, οι σχετικές πράξεις καθυστερούν σε
υπερθετικό βαθµό να διακινηθούν προς τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, µε τραγικό
αποτέλεσµα τον οικονοµικό στραγγαλισµό ακόµη και των υγιών τεχνικών
επιχειρήσεων αφού, εν µέσω δυσχερέστατων συνθηκών ρευστότητας η
καθυστέρηση πλέον των 5 µηνών των πληρωµών εκτελεσµένων εργασιών αποτελεί
θηλιά στο λαιµό κάθε εργολήπτη. Και αυτό διότι οι εργολήπτες έχουν καταβάλει τους
µισθούς και τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζοµένων τους, έχουν ήδη αποπληρώσει στο
σύνολό τους, τους προµηθευτές των υλικών και των µηχανηµάτων τους - αφού ακόµη και
στην καλύτερη περίπτωση η αγορά δεν δίνει πίστωση πέραν του µήνα - και φυσικά έχουν
ήδη αποπληρώσει το ΦΠΑ και τους λοιπούς φόρους.
Με βάση αυτό έχουµε κατ' επανάληψη προτείνει στις Υπηρεσίες του Υπουργείου να
εξαχθεί το ποσό που δύναται να απορροφηθεί µέχρι το τέλος του έτους, ανά έργο
που πρέπει να υλοποιηθεί, και αυτό το ποσό διαιρεµένο µε τους εναποµείναντες
µήνες να είναι διαθέσιµο στην εκάστοτε διαχειριστική αρχή να το διαθέσει όταν
υπάρχουν οι σχετικές πιστοποιήσεις.
Αδυνατούµε να αντιληφθούµε γιατί δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί η σχετική επιλογή για
επιτάχυνση των πληρωµών και διάχυση των ωφεληµάτων στην οικονοµία.
Επισηµαίνουµε ότι ήδη υφίστανται εκατοντάδες εργολαβίες σε εξέλιξη, στις οποίες ο
ανάδοχος έχει ήδη ασκήσει ή δύναται να ασκήσει το δικαίωµα διακοπής των
εργασιών του και εν συνεχεία της διάλυσης της σύµβασης µε υπαιτιότητα της
Αναθέτουσας Αρχής µε αποτέλεσµα ακόµη και τα έργα που έχετε προεκτιµήσει ότι
µπορούν να απορροφήσουν το συµβατικό οικονοµικό αντικείµενο που αποµένει
µέχρι το τέλος του 2015 να είναι απίθανο να µπορεί τελικά να συµβεί. Το τελικό
αποτέλεσµα θα είναι διάσπαρτα ηµιτελή έργα, απένταξη αυτών, επιστροφή των σχετικών
κονδυλίων που έχουν διατεθεί στα Ευρωπαϊκά Ταµεία µε ανάλογη επιβάρυνση του Έλληνα
Φορολογούµενου και αρνητική επίπτωση στα µεγέθη του ΑΕΠ και της Απασχόλησης της
Ελλάδος, από την µη ολοκλήρωση των υποδοµών και την επιπλέον δηµοσιονοµική
επιβάρυνση των επιστρεφόµενων κονδυλίων.
Σε αυτό το σηµείο τονίζουµε και πάλι ότι στην ως άνω κατάσταση θα συντελέσει και η
κατάργηση πληρωµής του ΦΠΑ σε ορισµένες κατηγορίες τεχνικών έργων, που εκτιµάµε ότι
σε πλήθος αγγίζει τα 1.000 περιβαλλοντικά έργα σε όλη την Ελλάδα (αποχετευτικά,
ύδρευσης, ΧΑ∆Α, βιολογικοί κ..α.), και στα οποία κατά ένα ποσοστό που ξεπερνά το 70%
των πληρωµών από τις 8/8/2014 και µετά δεν έχει εισπραχθεί το ποσό του ΦΠΑ που έχει
αποδοθεί.
Ζητούµε και πάλι την πλήρη αποκατάσταση της οµαλότητας πληρωµών όλων των
τεχνικών έργων που σήµερα χρηµατοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά κονδύλια ή και
τους Εθνικούς Πόρους.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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