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Πυρετός για να ξανανοίξουν τα εργοτάξια
Του ∆ηµήτρη ∆ελεβέγκου
Εάν και εφόσον η νέα τριετής δανειακή σύµβαση εγκριθεί, η ζωή στα κλειστά, ανά την Ελλάδα,
εργοτάξια δεν αναµένεται να επιστρέψει πριν από τα τέλη του προσεχούς Φθινοπώρου. Αυτό
είναι το καλό σενάριο στο οποίο ελπίζουν οι περισσότεροι από 40.000 εργαζόµενοι στα
συγχρηµατοδοτούµενα µικρά και µεσαία έργα σε όλη την Ελλάδα. Όπως αναφέρει στο Capital.gr
ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ Ζαχαρίας Αθουσάκης, οι προοπτικές για την επαναλειτουργία των
εργοταξίων έχουν, έως ένα βαθµό, βελτιωθεί.
Αυτό µετά την απόφαση της Κοµισιόν για την πρόωρη εκταµίευση του τελευταίου 5% των
πληρωµών της Ε.Ε., σχετικά µε τα κονδύλια του προηγούµενο ΕΣΠΑ 2007-2013 που εκκρεµούν
και είχαν διακρατηθεί έως το κλείσιµο των προγραµµάτων όπως και την εφαρµογή 100%
ποσοστού συγχρηµατοδότησης. Εάν, δηλαδή, επιτευχθεί η συµφωνία µε τους δανειστές, θα
υπάρξει άµεση πρόσθετη ρευστότητα περίπου 500 εκατ. ευρώ, ενώ θα εξοικονοµηθούν περίπου
2 δισ. ευρώ για τον ελληνικό προϋπολογισµό.
Ταυτόχρονα, σύµφωνα µε την πρόταση της Επιτροπής θα αυξηθεί η αρχική προχρηµατοδότηση
για το ΣΕΣ 2014-2020 κατά επτά ποσοστιαίες µονάδες, δηλαδή ποσό ύψους 1 δισ. ευρώ που θα
κατευθυνθεί για την εκκίνηση των προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται.
∆ιακοπές µέχρι νεοτέρας
Ωστόσο, προαπαιτούµενο για να εισρεύσει το "ζεστό” ευρωπαϊκό χρήµα στα έργα είναι η Ελλάδα
να καταλήξει µε τους πιστωτές της για τη νέα δανειακή συµφωνία.
"Προϋπόθεση για την λήψη της επιπρόσθετης παροχής ρευστότητας από την Ευρώπη, όπως και
για την ενδεχόµενη έγκριση του αιτήµατος παράτασης του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι να υπάρξει
άµεσα συµφωνία µε τους εταίρους. Αλλά και στην περίπτωση αυτή, εκτιµάται ότι απαιτείται
τουλάχιστον ένας µήνας προκειµένου να επέλθει συµφωνία και κατά συνέπεια θα τοποθετούσαµε
το ενδεχόµενο restart από το Φθινόπωρο” σηµειώνει ο κ. Αθουσάκης.
Αδιέξοδο και στα οδικά συγχρηµατοδοτούµενα
Την ίδια στιγµή, σε αδιέξοδο βρίσκονται και οι τέσσερις οδικοί άξονες παραχώρησης (Ιόνια Οδός,
Ολυµπία Οδός, Ε-65, Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου) όπου το "φέσι” του ∆ηµοσίου ανέρχεται
συνολικά σε περίπου 600 εκατ. ευρώ. Στους υπό κατασκευή εθνικούς άξονες τα έργα έχουν
σταµατήσει και όλα δείχνουν ότι η πιθανή επανεκκίνηση θα απαιτήσει νέα αναµόρφωση των
συµβάσεων παραχώρησης. Και αυτό επειδή η µη πληρωµή των χρηµατοδοτικών συµβολών του
∆ηµοσίου έχει οδηγήσει τις τράπεζες σε αθέτηση πληρωµών, ενώ δεν είναι βέβαιο ότι ο αριθµός
των τραπεζών που έχει συµφωνήσει να χρηµατοδοτεί τα έργα θα παραµείνει αµετάβλητος όταν
ανοίξει ο κύκλος των διαπραγµατεύσεων.
Στο πλαίσιο αυτό, οι παραχωρησιούχοι έχουν αιτηθεί την παράταση των εργασιών κατασκευής
(προγραµµατίζονταν να ολοκληρωθούν τέλη της χρονιάς) τουλάχιστον για εννέα έως 12 µήνες,
ενώ όλα θα εξαρτηθούν από τις όποιες νέες διαπραγµατεύσεις ξεκινήσουν µεταξύ
παραχωρησιούχων και ∆ηµοσίου.

