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ΠΡΟΣ
Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων
και ΕΣΠΑ κ. Δημήτρη Σκάλκο
ΑΝΑΚ.: 1) Υπουργό Οικονομικών
κ. Χρήστο Σταϊικούρα
2) Αναπλ. Υπουργός Οικονομικών
κ. Θόδωρο Σκυλακάκη
3) Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
κ. Άδωνι – Σπυρίδωνα Γεωργιάδη
4) Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών
κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή
5) Υφυπουργό Υποδομών & Μεταφορών
κ. Γεώργιο Καραγιάννη

Θέμα: Στάση πληρωμών έργων ΕΣΠΑ και ΠΔΕ (2).
ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 37341/22-10-2021 επιστολή μας με θέμα «Στάση πληρωμών
έργων ΕΣΠΑ».
Αξιότιμε κε Γενικέ,
Στις 22-10-2021 σας αποστείλαμε την σχετική επιστολή διαμαρτυρίας για τη στάση
πληρωμών σε πολλά έργα του ΕΣΠΑ αλλά και του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ).
Σήμερα, που έχουμε ήδη μπει στον τελευταίο μήνα του χρόνου, το φαινόμενο όχι μόνο δεν
έχει περιοριστεί αλλά έχει γενικευθεί σχεδόν σε όλα τα έργα, σύμφωνα με τις πολυάριθμες
και έντονες διαμαρτυρίες από τις εταιρείες – μέλη μας, οι οποίες αποδεικνύουν ότι από τα
τέλη Οκτωβρίου έχουν σταματήσει οι πληρωμές τους από το ΠΔΕ τόσο στο
συγχρηματοδοτούμενο σκέλος όσο και στο αμιγώς εθνικό σκέλος.
Με δεδομένα ότι:
α) διανύουμε τον τελευταίο μήνα του έτους όπου έχουν συσσωρευθεί, όπως συνήθως,
πολλές υποχρεώσεις,
β) οι εργοληπτικές επιχειρήσεις ήδη βρίσκονται σε δεινότατη οικονομική θέση λόγω της
υπέρογκης αύξησης των τιμών των δομικών υλικών, της εργασίας και της ενέργειας, που
παρατηρούνται το τελευταίο 12μηνό, με ιδιαίτερη ένταση δε το πιο πρόσφατο διάστημα,
γ) ακόμη δεν έχουν καθορισθεί συντελεστές αναθεώρησης που θα ενσωματώνουν και
αποζημιώνουν για αυτές τις πολύ μεγάλες αυξήσεις στο κόστος κατασκευής των έργων,
οι περισσότερες Τεχνικές Εταιρείες βρίσκονται (χωρίς δική τους ευθύνη) μπροστά στο
ενδεχόμενο να μην μπορούν να εκπληρώσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις που έχουν
αναλάβει (μισθοδοσίες, Δώρο Χριστουγέννων, προμηθευτές, υπεργολάβους, φορολογικές
υποχρεώσεις και ασφαλιστικές εισφορές).
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Σημειώνουμε ιδιαιτέρως ότι οι Εταιρείες ουδέποτε ενημερώθηκαν ότι δεν θα πληρωθούν
σύμφωνα με τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα των έργων και κατά συνέπεια αδυνατούν
εκ των υστέρων να ενσωματώσουν στον επιχειρηματικό τους σχεδιασμό ένα τέτοιο
ενδεχόμενο, που σύμφωνα με πληροφορίες εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι
και την έναρξη του νέου έτους.
Σε κάθε περίπτωση αναμένουμε άμεση ενημέρωση και τις ενέργειές σας για την
αντιμετώπιση του προβλήματος προκειμένου να μην παρατηρηθούν διαδικασίες διακοπής
εργασιών και διάλυσης εργολαβιών σε εκταταμένη κλίμακα.
Με τιμή,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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