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ΑΝΑΚ.: Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
κ. Άδωνι – Σπυρίδωνα Γεωργιάδη
Θέµα: Στάση πληρωµών έργων ΕΣΠΑ και Π∆Ε.
Αξιότιµε κε Γενικέ,
Μέλη µας διαµαρτύρονται για τις πολύ µεγάλες καθυστερήσεις εξόφλησης εγκεκριµένων
λογαριασµών από εκτέλεση δηµόσιων έργων, χρηµατοδοτούµενων και από το Π∆Ε και από
το ΕΣΠΑ.
Εφόσον οι σχετικές διαµαρτυρίες αληθεύουν αντιλαµβάνεστε ότι συντελούν στην οριστική
εξόντωση υγιών εργοληπτικών επιχειρήσεων – αλλά και των προµηθευτών τους και των
απασχολούµενων σε αυτούς - που, εν µέσω πανδηµίας και µέτρων πλήρους περιορισµού
κυκλοφορίας, καλούνται να συνεχίσουν να υλοποιούν έργα χωρίς να πληρώνονται, ώστε
να µην καταρρεύσει εντελώς η ελληνική οικονοµία και η απασχόληση στην χώρα.
∆εν γνωρίζουµε εάν, µετά την θετική 8η Έκθεση Ενισχυµένης Εποπτείας για την Ελλάδα
και την εν συνεχεία αποδέσµευση 4ης δόσης των κερδών των ευρωπαϊκών κεντρικών
τραπεζών από τα ελληνικά οµόλογα, έχετε σκοπό να προχωρήσετε στην πλήρη
αποπληρωµή των σχετικών εγκεκριµένων λογαριασµών (που εν των µεταξύ ήδη
πολλαπλασιάζονται), οφείλουµε όµως να επισηµάνουµε την άνιση αντιµετώπιση των
εργοληπτικών επιχειρήσεων που ενώ συνεχίζουν να παράγουν δεν πληρώνονται (λάθος)
έναντι άλλων επιχειρήσεων που ενώ έχουν παύσει τις εργασίες τους λόγω της πανδηµίας,
επιδοτούνται (σωστό).
Θεωρούµε ως ελάχιστη υποχρέωση του ∆ηµοσίου την άµεση και πλήρη εξόφληση των
εκτελεσµένων και υπό εκτέλεση έργων σε όλη την Χώρα.
Θυµίζουµε ότι ο κατασκευαστικός κλάδος αναδεικνύεται υπό όλα τα σενάρια εξέλιξης της
ελληνικής οικονοµίας ως κοµβικός για την ταυτόχρονη απορρόφηση των κονδυλίων του
ΕΣΠΑ και του Ταµείου Ανάκαµψης και κάθε επιλογή που υπονοµεύει την ζωτικότητά του
συνιστά ευθεία υπονόµευση του µέλλοντος της Χώρας.
Σε αναµονή των ενεργειών σας,
Με τιµή,
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