
 
 

Αθήνα,  7 Μαΐου 2014 

Αριθ. Πρωτ.1569 

Προς 

- Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

κ. Κωστή  Χατζηδάκη 

- Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων –ΕΣΠΑ 

κ. Γεώργιο Γιαννούση 

 

Κοινοποίηση: 

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων   

 

Θέμα: Εφαρμογή Εγκυκλίου για το κλείσιμο του  Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)  σε νέες εντάξεις έργων 

 

Κύριε Υπουργέ, 

 

Με την επιστολή μας αυτή θέλουμε να σας μεταφέρουμε την έντονη και εύλογη  

αναστάτωσηπου προκάλεσε  στα μέλη της Ένωσής μας το  έγγραφο το οποίο  

υπογράψατε πρόσφατα  και φέρει  τίτλο: «Εφαρμογή εγκυκλίου «Οδηγίες 

Διαχείρισης για τα έτη 2013-2015 και προετοιμασία κλεισίματος /αναθεώρηση 2013 

των Ε.Π. του ΕΣΠΑ» - Κλείσιμο ΟΠΣ σε νέες εντάξεις έργων». 

Από μία απλή και μόνο ανάγνωση του περιεχομένου του προκύπτουν σαφείς 

αμφιβολίες για την έκβαση των  δημοπρασιών  που λαμβάνουν χώρα μετά την 14η 

Απριλίου τρέχοντος έτους και αφορούν συγχρηματοδοτούμενα έργα.  Όμως  τα μέλη 

μας αναλώνονται σε έξοδα έκδοσης εγγυητικής επιστολής, έξοδα φακέλου, έξοδα για 

την προσκόμιση του απαιτούμενου παράβολου για τυχόν ενστάσεις, έξοδα για 

συμμετοχή στο διαγωνισμό, χωρίς πλέον να γνωρίζουν αν τελικά θα υπάρξει 

ανάδοχος που θα υπογράψει σύμβαση. 

Επιπλέον, από την αιφνιδιαστική αυτή απόφαση προκαλείται σύγχυσηστους 

εργολήπτες που έχουν λάβει μέρος σε αντίστοιχους διαγωνισμούς πριν την 14-04-

2014 και δεν έχουν ακόμα υπογράψει τη σχετική σύμβαση,  καθώς στην απόφαση 

αναφέρεται ότι «αναστέλλονται, με μνημονιακή υποχρέωση,  οι εντάξεις έργων και η 

υπογραφή συμβάσεων». 

Ακόμα, δεν γίνεται αντιληπτό ποιες εξαιρέσεις από την ως άνω μνημονιακή 

υποχρέωση θα συμφωνηθούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με ποια κριτήρια 

κάποιες εργοληπτικές επιχειρήσουν θα τύχουν ευνοϊκής μεταχείρισης έναντι των 

υπολοίπων  καθώς επίσης και τι συνεπάγεται για τα μέλη μας η προτροπή που 

ακολουθεί «προς τους Δ.Α., ΕΔΑ και ΕΦΔ να φροντίσουν ώστε οι τελικοί δικαιούχοι 



των έργων τους να μην προβούν σε αναλήψεις νομικών δεσμεύσεων στο επίμαχο 

διάστημα».  

Για τους σοβαρότατους αυτούς λόγους ζητούμε κύριε Υπουργέ την άμεση παρέμβασή 

σας για την παροχή διευκρινίσεων με νεώτερη εγκύκλιο, ως προς το θέμα των 

διαγωνισμών που βρίσκονται σε εξέλιξη (προ της 14-04-2014) και για τους οποίους 

πρέπει να υπογραφούν οι συμβάσεις. Σε περίπτωση δε, που θεωρείτε ότι για 

οικονομικούς λόγους αυτό δεν είναι εφικτό, σας καλούμε να λάβετε απόφαση να μην 

γίνονται πλέον, μέχρις νεωτέρας, δημοπρατήσεις έργων ΕΣΠΑ. Επιπλέον θεωρούμε 

αυτονόητη τη λήψη των απαραίτητων μέτρων που θα ισορροπήσουν την 

προπεριγραφόμενη δυσάρεστη κατάσταση στην οποία εντελώς αιφνιδιαστικά και εν 

αγνοία τους  περιήλθαν τα μέλη μας. 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Αντιπρόεδρος       Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 

 

 

 

 


