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Υπουργό Οικονοµίας
κ. Ν. Χριστοδουλάκη

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση εγγράφου µας µε θέµα: "Ανάγκη απρόσκοπτης συνέχισης της
χρηµατοδότησης των έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013 & οικουµενικής
αποδοχής της αναγκαιότητας συνέχισης του ΕΣΠΑ 2007-2013."
Αξιότιµε κύριε Χριστοδουλάκη,
Κατ'αρχήν σας ευχόµαστε κάθε επιτυχία στο έργο σας ως Υπουργού της Υπηρεσιακής
Κυβέρνησης.
Αναγνωρίζοντας την µεγάλη εµπειρία και γνώση σας σχετικά µε τα ζητήµατα αρµοδιότητας
του Υπουργού Οικονοµίας που σας ανατέθηκαν, στο πλαίσιο της Υπηρεσιακής Κυβέρνησης,
οφείλουµε να σας κοινοποιήσουµε το εν θέµατι έγγραφο που µόλις προ δεκαηµέρου
απευθύναµε στους αρµόδιους - τότε - Υπουργούς και τους αρχηγούς των πολιτικών
κοµµάτων της Χώρας, αντιλαµβανόµενοι ότι η Χώρα εισέρχεται σε περίοδο εκλογών.
Όπως θα διαπιστώσετε, στο έγγραφό µας, γίνετε έκκληση για την συνδροµή όλων των
εµπλεκόµενων ώστε κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου και του χρονικού
διαστήµατος που θα απαιτηθεί µέχρι το σχηµατισµό νέας κυβέρνησης, να µην
αλλοιωθεί στο παραµικρό η ροή χρηµατοδότησης των έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013,
χρηµατοδότηση η οποία είναι πλέον 100% για όλη την δαπάνη, το 40% της οποίας
επιστρέφει στα ταµεία του Ελληνικού ∆ηµοσίου (23% ΦΠΑ, συν ασφαλιστικές εισφορές,
συν σύνολο φόρων που αναλογούν στον κύκλο εργασιών των εµπλεκόµενων στα έργα).
Θεωρούµε, διαβάζοντας τις αρχικές σας δηλώσεις κατά την παραλαβή των καθηκόντων
Υπουργού, ότι αντιλαµβάνεστε πλήρως και υιοθετείτε στο ακέραιο την ανωτέρω θέση καθώς
και το αίτηµα οικουµενικής αποδοχής της ανωτέρω πρότασης η οποία και συνιστά κρίσιµη
παράµετρο για την συνέχιση ή µη των συγχρηµατοδοτούµενων έργων, την απορρόφηση της
ανεργίας µέσω αυτών, την αναπτυξιακή διάσταση της Ελλάδας, το καλύτερο τουριστικό
προϊόν - µέσω των κατάλληλων υποδοµών - την περιβαλλοντική προστασία και εν τέλει την
ίδια την κοινωνία ώστε αυτή να απολαµβάνει µε ασφαλή τρόπο αυξηµένη ευηµερία και να
µην αποτελέσει ο µήνας τον εκλογών και ο απαιτούµενος χρόνος συγκρότησης της νέας
κυβέρνησης τροχοπέδη στην υλοποίηση των ανωτέρω.
Παρακαλούµε για τον ορισµό συνάντησής σας µε το Προεδρείο του Συνδέσµου µας,
προκειµένου και να σας εκθέσουµε δια ζώσης τα ανωτέρω αλλά και να ανταλλάξουµε
σκέψεις και απόψεις σχετικά µε την βέλτιστη αξιοποίηση τόσο του τρέχοντας ΕΣΠΑ 20072013 όσο και του επόµενου 2014-2020.
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