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ΘΕΜΑ: Ανεξόφλητοι λογαριασµοί ∆εκεµβρίου 2015 παλαιού ΕΣΠΑ 2007-2013.
ΣΧΕΤ.: Η υπ'αριθµ. 29640/4-1-2016/ επιστολή του ΣΑΤΕ προς εσάς µε θέµα: "Έντονη
ανησυχία για ανεξόφλητους λογαριασµούς έργων ΕΣΠΑ 2007-2013".
Αξιότιµε κύριε Υφυπουργέ,
Με την σχετική επιστολή µας σας γνωρίζαµε ότι οι προσπάθειες που κατέβαλλαν οι
εµπλεκόµενες υπηρεσίες και οι εργοληπτικές επιχειρήσεις µέλη µας, βάσει του σχεδιασµού
που είχατε εκπονήσει, είχαν ως αποτέλεσµα την απορρόφηση όλων των ποσών του παλαιού
ΕΣΠΑ 2007-2013 που ξεπέρασαν τις προβλέψεις όλων µας.
Ωστόσο, σας γνωρίζαµε επίσης ότι κάποια µειοψηφία των Υπηρεσιών δεν ανταποκρίθηκε
επαρκώς, στην απαιτούµενη ένταση εργασίας, µε αποτέλεσµα ένας σηµαντικός αριθµός
λογαριασµών που υπεβλήθησαν στις 29, 30 και 31 ∆εκεµβρίου 2015 και αφορούσαν
εργασίες που είχαν εκτελεστεί κατά το πρώτο 15νθήµερο του ∆εκεµβρίου, να παραµείνει
απλήρωτος, λόγω γραφειοκρατικών καθυστερήσεων.
∆υστυχώς, µέχρι και σήµερα, αυτό το πλήθος των λογαριασµών δεν έχει πληρωθεί στους
αναδόχους των έργων που κατέβαλλαν κάθε προσπάθεια για να γίνουν ταχύτατα οι
απορροφήσεις του ΕΣΠΑ, όπως ακριβώς έπραξαν και οι συνάδελφοί τους εργολήπτες που
τελικώς αποπληρώθηκαν εγκαίρως το σύνολο των λογαριασµών τους.
Από τις σχετικές διαµαρτυρίες των µελών µας εντοπίζουµε ότι σηµαντικό ποσοστό των
απλήρωτων
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∆ιαχείρισης-Ε.Ε.Τ.Α.Α., εκτιµώντας ότι το ύψος τους ανέρχεται σε 8 περίπου εκατ. €.
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πληρώθηκαν (ΦΠΑ, κρατήσεις, κ.λ.π.) για την εκτέλεση των εργασιών των παραπάνω
ανεξόφλητων λογαριασµών έχει ήδη οδηγήσει πολλούς από τους εργολήπτες µέλη µας σε
εξαιρετικά δύσκολη θέση, και αφορά κυρίως µικροµεσαίες εργοληπτικές επιχειρήσεις.
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Με δεδοµένη τη σοβαρότητα του θέµατος και αναγνωρίζοντας την ευαισθησία σας σε θέµατα
ισότιµης αντιµετώπισης των εργοληπτικών επιχειρήσεων παρακαλούµε για την άµεση και
υπεύθυνη σχετική ενηµέρωση του Συνδέσµου µας για τον χρόνο εξόφλησης των
λογαριασµών αυτών του ∆εκεµβρίου 2015 του παλαιού ΕΣΠΑ 2007-2013.
Παράλληλα παρακαλούµε θερµά, για την υπεύθυνη ενηµέρωση του Συνδέσµου µας σχετικά
µε το σχεδιασµό πληρωµών έργων του παλαιού ΕΣΠΑ 2007-2013 -που δεν είχαν
ολοκληρωθεί στις 31.12.2015 και συνεχίζονται -είτε πρόκειται να ενταχθούν ως έργα
phasing στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, είτε όχι.
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