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  Π Ρ Ο Σ  Τον  
 

Πρόεδρο της Επιτροπής Έγκρισης 
Τραπεζικών Συναλλαγών  
κ. Νικόλαο Φράγκο  
 

ΚΟΙΝ.:  1. Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών  
  κ. ∆ηµήτρη Μάρδα  
  2. Αναπληρωτή Υπουργό Υποδοµών, 
  Μεταφορών και ∆ικτύων 
  κ. Χρήστο Σπίρτζη   
  3. Γενικό Γραµµατέα ΕΣΠΑ  
  κ. Αλέξανδρο Χαρίτση     
    

 

ΘΕΜΑ:  Ανάγκη αποσαφήνισης ζητηµάτων της υπ'αριθµ. 664/21-7-2015 απόφασής 
σας για την εισαγωγή υλικών/µηχανηµάτων για έργα ΕΣΠΑ (ΦΕΚ Β' 
1563/24-7-2015) - ∆υνατότητα προεξόφλησης εγκεκριµένων 
λογαριασµών συγχρηµατοδοτούµενων έργων 

 

 

Αγαπητέ κύριε Φράγκο,  

 

Με την εν θέµατι απόφασή σας συστήνονται ανά πιστωτικό ίδρυµα ειδικές υποεπιτροπές για 
την έγκριση συναλλαγών ενώ προς διευκόλυνση των τραπεζικών ιδρυµάτων στην ίδια 
απόφαση συνάπτεται ενδεικτικός πίνακας µε την ανά κατηγόρια προτεραιοποίηση πληρωµών 
για εισαγόµενα αγαθά και υπηρεσίες.  
 

Σε αυτόν τον ενδεικτικό πίνακα περιλαµβάνονται στην 2η προτεραιότητα, ως κατηγορία ΙΙ, 
τα προϊόντα ή υλικά - µηχανήµατα για την δηµιουργία ή παρασκευή προϊόντων ή υποδοµών 
που αποσκοπούν στην δηµόσια υγεία και κοινωνική πρόνοια. 
 

Από την µακρά εµπειρία των µελών µας σχετικά µε το πώς αντιµετωπίζονται από τους 
∆ηµόσιους Λειτουργούς οι πράξεις της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που κάνουν αναφορά σε 
ενδεικτικά παραδείγµατα, προκύπτει εύλογα το συµπέρασµα ότι οι ως άνω υποεπιτροπές των 
Πιστωτικών Ιδρυµάτων θα θεωρήσουν ως αυστηρή οριοθέτηση την αναφορά του ενδεικτικού 
Πίνακα 1 και κατά συνέπεια πολλά µέλη µας θα αντιµετωπίσουν προβλήµατα στην 
προσπάθεια να εκτελέσουν εµπρόθεσµα τα έργα του ΕΣΠΑ που έχουν αναλάβει και για τα 
οποία υπάρχει σαφές και αυστηρότατο χρονοδιάγραµµα υλοποίησής τους, µέχρι τις 
31.12.2015.   
 

Επισηµαίνουµε ότι λόγω των πρωτοφανών ασφυκτικών συνθηκών που γεννά η τρέχουσα 
συγκυρία ανωτέρας βίας, τα προβλήµατα των εργοληπτικών επιχειρήσεων έχουν γιγαντωθεί 
(εκκρεµότητα πληρωµής εκτελεσµένων εργασιών το τελευταίο τετράµηνο, άρνηση 
υπηρεσιών να διεκπεραιώσουν νέες πιστοποιήσεις, αδυναµία εκτέλεσης οιασδήποτε εργασίας 
λόγω της τραπεζικής αργίας αλλά και της ουσιαστικής παύσης πληρωµών του ∆ηµοσίου, µη 
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πληρωµή του ΦΠΑ σε ορισµένες σηµαντικές κατηγορίες τεχνικών έργων, από τις 8/8/2014 
και µετά κ.ο.κ.) και κατά συνέπεια το µόνο που δεν χρειάζονται είναι ένα ακόµη εµπόδιο 
στην προσπάθειά τους να συµµετέχουν στην εθνική προσπάθεια για την πλήρη και έγκαιρη 
απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ. 

 

∆εδοµένου ότι  ο κίνδυνος απένταξης σηµαντικού αριθµού συγχρηµατοδοτούµενων έργων 
λόγω µη έγκαιρης ολοκλήρωσής τους έως το τέλος του έτους, δεν έχει αποφευχθεί και η 
ανάγκη εισαγωγών, υλικών, εξαρτηµάτων και µηχανηµάτων για κάθε κατηγορία έργου που 
συγχρηµατοδοτείται από το ΕΣΠΑ είναι µεγάλη και επείγουσα, παρακαλούµε θερµά να 
αποσαφηνιστεί προς τα Πιστωτικά Ιδρύµατα ότι όλα τα σχετικά αιτήµατα για 
εισαγωγές υλικών, εξαρτηµάτων, µηχανηµάτων και άλλων ειδών σχετικών µε την 
εκτέλεση έργων ΕΣΠΑ εντάσσονται στην προτεραιοποίηση 2 κατηγορία ΙΙ της εν 
θέµατι απόφασής σας. 

 

Παράλληλα σας γνωρίζουµε ότι µεγάλη αναστάτωση στον επιχειρηµατικό προγραµµατισµό 
των µελών µας έχει προκαλέσει η άρνηση της προεξόφλησης των εγκεκριµένων 
λογαριασµών συγχρηµατοδοτούµενων έργων που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, 
και οι οποίοι δεν  εξοφλούνται λόγω της στάσης πληρωµών του ΕΣΠΑ. Ο Σύνδεσµός µας έχει 
αρµοδίως υποβάλει σχετικά αιτήµατα και παρακαλούµε εκ νέου να δοθεί στα τραπεζικά 
ιδρύµατα η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία δυνατότητα προεξόφλησης 
των εγκεκριµένων λογαριασµών συγχρηµατοδοτούµενων έργων, ειδάλλως τα 
συγχρηµατοδοτούµενα έργα κινδυνεύουν ως προς την έγκαιρη ολοκλήρωσή τους.  

 

 Με τιµή,  
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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