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Π Ρ Ο Σ  
        Μέλη ΣΑΤΕ 
 
 
ΘΕΜΑ: Συνάντηση του ΣΑΤΕ µε τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και 
Τουρισµού κ. Γιώργο Σταθάκη  
 

 

Αγαπητά Mέλη,  

 

Σας ενηµερώνουµε ότι στις 23.3.2015 πραγµατοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων του ΣΑΤΕ 
(κύριοι Ζαχαρίας Αθουσάκης Πρόεδρος, Εµµανουήλ Βράιλας Αντιπρόεδρος, ∆ηµήτριος 
Κωνσταντινίδης Γεν. Γραµµατέας, & Σπύρος Μουντρουίδης Γενικός ∆ιευθυντής) µε τον 
Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, κατά την διάρκεια της οποίας, ο 
Υπουργός δήλωσε τα εξής:  

 

- Τα έργα της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου ΕΣΠΑ 2007-2013 θα πρέπει να έχουν 
κλείσει έως τις 31/12/2015.  

- Οι κύριες αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν από το Υπουργείο αφορούν : 

o στο "κούρεµα" των υπερδεσµευµένων προγραµµάτων,  

o στην µεταφορά πόρων στα υποδεσµευµένα προγράµµατα,  

o στις απεντάξεις έργων που αντικειµενικά δεν δύναται να κλείσουν έως τις 
31.12.2015 και τα οποία δεν δύνανται να υπαχθούν, ως έργα - γέφυρες,  
στην χρηµατοδότηση της νέας προγραµµατικής περιόδου ΣΕΣ 2014 - 2020,    

o στην επιλογή των έργων που δύνανται να υπαχθούν, ως έργα-γέφυρες, στην 
χρηµατοδότηση της νέας προγραµµατικής περιόδου, ΣΕΣ 2014-2020.  

- Οι απεντάξεις έργων θα οριστικοποιηθούν έως τις 31.3.2015, ενώ δεν θα αφορούν 
εκτελούµενα έργα.  

- Καµία αλλαγή στο υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007-2013 δεν θα 
αναληφθεί από την παρούσα κυβέρνηση. 

 

Οι εκπρόσωποι του ΣΑΤΕ ευχαρίστησαν την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου στο πρόσωπο 
του Υπουργού για την άµεση ανταπόκριση στο αίτηµα του ΣΑΤΕ για παράταση έναρξης 
ισχύος του Ν.4281/2014, λόγω της ελλιπέστατης προεργασίας στην παραγωγή των 
απαιτούµενων Π.∆. αλλά κυρίως, λόγω των προβλέψεων του νόµου, οι οποίες συντελούν 
στην αύξηση της αυθαιρεσίας και της υποκειµενικότητας των Αναθετουσών Αρχών στα 
στάδια της ετοιµασίας της δηµοπράτησης, της πρόσκλησης των ενδιαφεροµένων και 
επιλογής αναδόχου.  

 

Επιπλέον από τον ΣΑΤΕ ετέθησαν :  
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- Η πιθανότητα τα τεχνικά έργα να αποτελέσουν σηµαντικό κοµµάτι του Επενδυτικού 
Σχεδίου της ΕΕ - γνωστού ως πακέτου Γιούνκερ - ωστόσο ο Υπουργός, υποστήριξε ότι το εν 
λόγω πακέτο θα εµπεριέχει έργα µε συµµετοχή ιδιωτών.   

- Το αίτηµα ισότιµης εφαρµογής των προβλέψεων περί εγγυητικών επιστολών του άρθρου 
157 του Ν.4281/2014 και σε παλαιότερες της 8/8/2014 συµβάσεις δηµοσίων έργων.  

- Το θέµα αναγκαίων προσαρµογών του Ν.3669/2008 ώστε να αποτελέσει το νέο πλαίσιο 
παραγωγής δηµοσίων έργων στην Χώρα από την 1/1/2016 και µετά, σε αντικατάσταση του 
Ν.4281/2014.  

- Το ζήτηµα της µη πληρωµής ΦΠΑ σε µία µερίδα συµβάσεων δηµοσίων έργων, φαινόµενο 
που µε σιγουριά θα οδηγήσει σε διακοπές των συµβάσεων έργων του ΕΣΠΑ και εν συνεχεία 
διάλυσής τους, γεγονός που συνεπάγεται την επιστροφή κονδυλίων από την Ελλάδα στα 
Κοινοτικά Ταµεία, κονδύλια που έχουν ήδη διαταθεί για την υλοποίηση τµηµάτων των εν 
λόγω συµβάσεων.  
 
Ο ΣΑΤΕ θα συνεχίσει τις επαφές µε τα αρµόδια, ανά θέµα, πολιτικά στελέχη του Υπουργείου 
και θα σας ενηµερώσει σχετικά, ενώ δεν παύει να εκφράζει την ανησυχία του για την εξέλιξη 
ορισµένων από τα ανωτέρω θέµατα.   
 

  Με τιµή, 
 
       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ         ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 


