
 
       Αθήνα,  13  Σεπτεμβρίου 2017 

Αριθ.Πρωτ. 2105 

 

Προς 

Τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Δημήτριο Παπαδημητρίου  

 

Κοινοποίηση : 

-    Υπουργό  Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστο Σπίρτζη 

-    Υπουργό Επικρατείας, κ. Αλέξανδρο Φλαμπουράρη 

-     Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης  

      κ. Αλέξη Χαρίτση  

-     Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων –ΕΣΠΑ 

      κ. Παναγιώτη Κορκολή  

 

 

Θέμα: Αίτημα για επίσπευση διαδικασιών  απορρόφησης κονδυλίων  

 ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 

 

Κύριε Υπουργέ,  

 

        Δεδομένου ότι το  ΕΣΠΑ 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό 

σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που 

προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης,  με την παρούσα επιστολή θα θέλουμε να σας ζητήσουμε 

την επίσπευση των απαραίτητων διαδικασιών ώστε το συντομότερο δυνατό 

να προκηρυχθούν νέα έργα για να δώσουν πνοή και αντικείμενο εργασίας 

στις επιχειρήσεις του κλάδου των εργοληπτών δημοσίων έργων.  

        Αντιλαμβανόμαστε βέβαια  τους εθνικούς λόγους για τους οποίους 

σημαντικό ποσοστό των χρημάτων από το νέο ΕΣΠΑ δεσμεύτηκε για να 

καλύψει τα  μεγάλα έργα  υποδομής της χώρας που υλοποιήθηκαν με 

συμβάσεις παραχώρησης καθώς επίσης και  για τα συνεχιζόμενα έργα- 

γέφυρες (phasing έργα).  Οφείλουμε  όμως να επισημάνουμε ότι η μέχρι 

σήμερα πορεία του ΕΣΠΑ 2014-2020 έχει  καταδείξει αδυναμίες στον τομέα 

ανάπτυξης και αξιοποίησης των λοιπών  ευρωπαϊκών  πόρων και σοβαρή 

υστέρηση υλοποίησης   μικρών και μεσαίων έργων κυρίως στην περιφέρεια. 



      Έτσι η καθυστέρηση ολοκλήρωσης του νομικού πλαισίου και των 

ερμηνευτικών του  διατάξεων  για τις δημόσιες συμβάσεις έργων αποτελεί 

κατά τη γνώμη μας σημαντικό λόγο αδυναμίας απορρόφησης κοινοτικών  

κονδυλίων. Ενδεικτικά  αναφέρουμε τη μη δημοσίευση εισέτι της εγκυκλίου 

για την αιτιολόγηση των Ασυνήθιστα Χαμηλών Προσφορών (άρθρ. 88 παρ. 6 

Ν. 4412/2016).  

      Επιπλέον το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ)  που αποτελεί το  σημείο αναφοράς   για τις δημόσιες συμβάσεις 

στη χώρα  και στόχο έχει τον  εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση των 

διαδικασιών ανάθεσης δεν έχει ακόμα λειτουργήσει πλήρως  σε ό,τι αφορά 

στις δημόσιες συμβάσεις έργων, παρότι σύμφωνα με το Ν. 4482/2017,   η 

έναρξη ισχύος του είχε οριστεί για την 25.07.2017.  

        Εκτιμούμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ,  πως θα πρέπει να δώσετε τις 

απαραίτητες οδηγίες προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την  άρση 

των αγκυλώσεων, την άμεση και δημιουργική αξιοποίηση των αναπτυξιακών 

κονδυλίων και  την προκήρυξη νέων έργων  κυρίως μικρών και μεσαίων σε 

ολόκληρη την περιφέρεια της χώρας  ώστε να καταστεί δημιουργικός  ο 

κατασκευαστικός κλάδος, που είναι ένας από τους πλέον παραγωγικούς 

φορείς  και ο βασικότερος μοχλός για την ανάπτυξη της οικονομίας.  

 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 


