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Προς 

Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 

κ. Αλέξανδρο Χαρίτση 

 

Κοινοποίηση: 

 Τπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Σουρισμού 

κ. Γεώργιο ταθάκη 

 Τπουργό Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  

κ. Φρήστο πίρτζη 

 Τπουργό  Επικρατείας  

κ. Αλέξανδρο Υλαμπουράρη 

 Γενικό Γραμματέα  ΕΠΑ 

κ. Παναγιώτη Κορκολή 

 

Θέμα: Διαδικασίες  ολοκλήρωσης έργων ΕΣΠΑ 2007-2013.  

 

Κύριε Τπουργέ, 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να εκφράσουμε την έντονη  ανησυχία μας για 

τα υπό εκτέλεση  έργα  που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΑ 2007-2013  και την 

ανάγκη απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων  4,5 δις ευρώ εντός του τρέχοντος 

έτους.  

Ο στόχος αυτός θα μπορούσε να είναι εφικτός, εάν και εφόσον  συμπράξουν  όλοι οι  

εμπλεκόμενοι φορείς, υπηρεσίες, διαχειριστικές αρχές και ανάδοχοι των έργων, 

προϋποθέσεις που πρόσφατα και εσείς ο ίδιος είχατε επισημάνει. 

Πρωτίστως φρονούμε πως πρέπει να δοθεί άμεση προτεραιότητα  στις πληρωμές των 

ήδη εγκεκριμένων λογαριασμών, που δεν   έχουν μέχρι  σήμερα εξοφληθεί,για να 

είναι σε θέση  οι ανάδοχοι να χρηματοδοτήσουν τις υπολειπόμενες  εργασίες των υπό 

εκτέλεση συμβάσεων.  

Σαυτόχρονα θεωρούμε απολύτως απαραίτητη τη δυνατότητα συνέχισης  των 

εργασιών καθ΄ όλη τη διάρκεια   του τρέχοντος  έτους  και  την  άμεση έγκριση 

πιστοποιήσεων και λογαριασμών ώστε μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου να έχουν 

παραληφθεί τα χρήματα από τους τελικούς δικαιούχους. 



Επιπλέον προτείνουμε  να υπάρξει μέριμνα ώστε να είναι εφικτή η εξόφληση 

τιμολογίων σε μεταγενέστερο χρόνο, εφόσον αυτά έχουν εκδοθεί με ημερομηνία έως 

και την 31η Δεκεμβρίου 2015 ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί 

βεβαίωση περαίωσης των εργασιών.  

ας γνωρίζουμε ότι οι εργολήπτες, μέλη μας, προτίθενται να  κινητοποιηθούν, να 

ενεργοποιήσουν τις επιχειρήσεις τους  και τους εργαζόμενους για  να καταβάλλουν 

κάθε δυνατή προσπάθεια επιτάχυνσης των εργασιών εντός των εργοταξίων 

προκειμένου να πιστοποιηθούν όσο το δυνατό περισσότερες εργασίες και να 

απορροφηθούν  τα μέγιστα δυνατά κονδύλια. Σα έργα πρέπει  με κάθε τρόπο  να 

ολοκληρωθούν, αφού τελικά η διάρκεια  του προγράμματος δεν παρατάθηκε. 

Από την πλευρά σας  πιστεύουμε πως πρέπει άμεσα  να δώσετε  σαφείς οδηγίες προς 

την κατεύθυνση αυτή  στις διαχειριστικές αρχές  ώστε αφενός να εξοφληθούν οι ήδη 

εγκεκριμένοι λογαριασμοί που δεν έχουν μέχρι σήμερα πληρωθεί και αφετέρου  να 

επιταχυνθούν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης των εργασιών και των πληρωμών και να 

εξαφανιστούν οι σχετικές γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. 

Ελπίζοντας στην άμεση ανταπόκρισή σας, είμαστε στη διάθεσή σας για να 

συνδράμουμε στην προσπάθεια ολοκλήρωσης των έργων, πλήρους απορρόφησης 

των κοινοτικών πόρων  και  ανάκαμψης της  οικονομίας  της χώρας. 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

                 Ο Πρόεδρος            Ο Γεν. Γραμματέας 

      ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛ. ΡΩΜΟΙΟ   ΕΤΑΓΓΕΛΟ  Θ. ΚΑΕΛΑ 

 


