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ΘΕΜΑ: Σηµαντικότατα προβλήµατα στις πληρωµές έργων ΝΑΤΟ - Κίνδυνος πλήρους
ανατροπής του status των τελευταίων 60 ετών.
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,
Το τελευταίο χρονικό διάστηµα, ο Σύνδεσµός µας, που εκπροσωπεί την ελληνική
εργοληπτική επιχειρηµατικότητα για πενήντα και πλέον έτη, έχει γίνει αποδέκτης έντονων
αναφορών και παραπόνων από εργοληπτικές εταιρείες – µέλη του Συλλόγου, περί χρονικά
µεγάλων και αδικαιολόγητων καθυστερήσεων στις πληρωµές εγκεκριµένων λογαριασµών
δηµοσίων έργων, στα οποία είναι ανάδοχοι.
Η άποψη που έχουµε σχηµατίσει είναι ότι το φαινόµενο των καθυστερήσεων πληρωµών έχει
ενταθεί και επεκταθεί κατά πολύ, χρονικά, γεγονός που, µέχρι ενός βαθµού, µπορεί να γίνει
κατανοητό, λόγω της δυσµενούς δηµοσιονοµικής συγκυρίας που βρίσκεται επί σειρά ετών η
χώρα, ωστόσο προκαλεί συντριπτικά πλήγµατα σε υγιείς εργοληπτικές επιχειρήσεις.
Παρ’ όλα αυτά, δεν παύουν αυτές οι καθυστερήσεις πληρωµών λογαριασµών έργων, µε τη
συνήθη αιτιολόγηση ότι οφείλονται στην οικονοµική δυσπραγία του Κράτους, να έρχονται
σε αντίθεση µε τις νόµιµες υποχρεώσεις του ∆ηµοσίου, δηλαδή µε την υποχρέωσή του να
έχει δεσµευµένες τις πιστώσεις των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ) που εξέδωσε.
Με την παρούσα επιστολή µας ωστόσο δεν επιθυµούµε να θέσουµε το ζήτηµα της γενικής
εικόνας των καθυστερούµενων πληρωµών έργων και προµηθευτών της Χώρας, αλλά το
ειδικό ζήτηµα των έργων του Υπουργείου που προΐστασθε και που
χρηµατοδοτούνται από πιστώσεις ΝΑΤΟ.
Το πρόβληµα της εν λόγω περίπτωσης, όπως µας αναφέρουν εταιρείες µέλη µας, είναι
διαφοροποιηµένο έναντι των άλλων περιπτώσεων, διότι τα έργα που εκτελούνται από
πιστώσεις ΝΑΤΟ είναι έργα που έχουν εγκριθεί από την εν λόγω Συµµαχία και
χρηµατοδοτούνται από κονδύλια που δίδονται από το σύνολο των Κρατών της συµµαχίας.
Συγκεκριµένα, η κατασκευή έργων ΝΑΤΟ χρηµατοδοτείται από έναν ενιαίο προϋπολογισµό,
στον οποίο συνεισφέρουν όλα τα Κράτη µέλη, ανάλογα µε τη δυναµικότητά τους (αυτή έχει
προκαθοριστεί).
Όταν σε ένα Κράτος εκτελούνται έργα (όπως στην Ελλάδα), τα κονδύλια που οφείλει να
δώσει στον ενιαίο προϋπολογισµό συµψηφίζονται µε αυτά που πρέπει να ξοδέψει. Έτσι κάθε
χρόνο, τα τελευταία 60 χρόνια που είµαστε στο ΝΑΤΟ, το Ελληνικό Κράτος δεν χρειάστηκε
ποτέ να δώσει χρήµατα στον ενιαίο προϋπολογισµό, γιατί οι πληρωµές που έκανε για έργα
υποδοµής στη χώρα µας ήταν µεγαλύτερες από την απαιτούµενη συνεισφορά της στον
προϋπολογισµό του ΝΑΤΟ και έτσι ο συµψηφισµός ήταν πάντα θετικός.
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Τονίζεται ότι µε τις πιστώσεις ΝΑΤΟ επιτυγχάνεται µία εισροή πιστώσεων στην Ελλάδα, η
οποία ενισχύει την αγορά και την απασχόληση στη χώρα µας, σε µια δύσκολη οικονοµική
συγκυρία που το έχει τόσο ανάγκη.
Για τον περιορισµό άσκοπων διαδοχικών µεταφορών πιστώσεων, το ΝΑΤΟ έχει εφαρµόσει
ένα σύστηµα µεταφοράς πιστώσεων, στο οποίο το κάθε Κράτος- µέλος δίνει απευθείας
πιστώσεις στα Κράτη που εκτελούν έργα υποδοµής ΝΑΤΟ. Οι πιστώσεις αυτές κατατίθενται
σε έναν ειδικό λογαριασµό της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος έχει δηµιουργηθεί γι’ αυτό το
σκοπό και λειτουργεί πάνω από 60 χρόνια.
Εδώ και ένα έτος περίπου, σύµφωνα µε καταγγελίες µελών µας, αυτό το καθεστώς
πληρωµών έχει πλήρως ανατραπεί από τα Υπουργεία Οικονοµικών και Εθνικής
Άµυνας, αφού το σύνολο των διαθέσιµων πιστώσεων µεταφέρεται στον Εθνικό
Προϋπολογισµό και από αυτόν χρηµατοδοτούνται άλλες υποχρεώσεις προς τρίτους.
Κατά την τρέχουσα συγκυρία, κατά την οποία το ∆ηµόσιο καθυστερεί τις πληρωµές του, έχει
αντλήσει και αυτές τις πιστώσεις, σύµφωνα µε τις καταγγελίες µελών µας, πιστώσεις οι
οποίες προορίζονται αποκλειστικά για συγκεκριµένο σκοπό και δεν θα πρέπει να
χρησιµοποιούνται για άλλους λόγους.
Σύµφωνα µε τις ίδιες καταγγελίες, το Υπουργείο Οικονοµικών, µε την ανοχή του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, έχει µηδενίσει πλασµατικά την απορροφητικότητα των
πιστώσεων του ΝΑΤΟ, γεγονός που φαίνεται να υπονοµεύει την θέση της χώρας
µας, ειδικά δε, εάν γίνει αντιληπτό ότι η χώρα µας οικειοποιήθηκε πιστώσεις που
δεν της ανήκουν.
Εφόσον αυτή η καταγγελία αληθεύει, θα πρέπει να σας επισηµάνουµε ότι όχι µόνο
η επιλογή αυτή, κατά την άποψή µας, δεν είναι σύννοµη, αλλά ταυτόχρονα
αποβαίνει εις βάρος των ελληνικών έργων και των ελληνικών εργοληπτικών
επιχειρήσεων και εις όφελος των αλλοδαπών.
Συγκεκριµένα, λόγω του θετικού (τα τελευταία 60 χρόνια) συµψηφισµού εισροών από
άλλα Κράτη – µέλη του ΝΑΤΟ και αναγκαίας συµµετοχής µας στον ενιαίο προϋπολογισµό,
δεν χρειάστηκε ποτέ να δώσουµε ως χώρα χρήµατα σε άλλη χώρα για έργα ΝΑΤΟ.
Στην παρούσα φάση όµως, λόγω της µεγάλης καθυστέρησης πληρωµών σε έργα ΝΑΤΟ
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, για πρώτη φορά τα τελευταία 60 χρόνια θα βρεθούµε
στην δυσχερή θέση να καταβάλλουµε κονδύλια σε άλλες χώρες, και ιδιαίτερα στην
Τουρκία, στην οποία εκτελούνται έργα ευρείας κλίµακας, όπως µας ενηµερώνουν τα
µέλη µας.

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ
είµαστε βέβαιοι ότι αντιλαµβάνεστε την σοβαρότητα των όσων µας καταγγέλλονται και σας
µεταφέρουµε, και σας καλούµε, µαζί µε τον συναρµόδιο Υπουργό των Οικονοµικών, να
δώσετε άµεση λύση στα προβλήµατα αυτά.
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