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Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2016

κ. Γιώργο Σταθάκη

Αρ. Πρωτ.: 11/ΕΞ

ΘΕΜΑ: Επείγον αίτημα παρέμβασης για την πληρωμή ανεξόφλητων λογαριασμών συμβάσεων του
ΕΣΠΑ 2007-13.
ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. ΓΕ 84/10.12.2015 έγγραφό μας.
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Όπως γνωρίζετε (βλ. και σχετ.), οι μελετητικές – συμβουλευτικές εταιρείες, κατανοώντας πλήρως
την εθνική σημασία που είχε η επίτευξη της μέγιστης δυνατής απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων για
το ΕΣΠΑ 2007-13, συνέβαλαν σημαντικά στην προσπάθεια αυτή, ολοκληρώνοντας παραδοτέα
συμβάσεων σε ελάχιστους χρόνους (σε σχέση με τους συμβατικούς), γεγονός που επέφερε σημαντική
επιβάρυνση του κόστους.
Περαιτέρω, κατόπιν προτροπής των διαφόρων Ε.Υ.Δ. και Δικαιούχων οι εταιρείες προέβησαν σε
τιμολογήσεις και πληρωμές προκαταβλητέου φόρου, κρατήσεων υπέρ τρίτων, κ.λπ., με σκοπό την
είσπραξη εγκεκριμένων λογαριασμών μέχρι τις 31.12.2015, η οποία -δυστυχώς- δεν πραγματοποιήθηκε
σε πλήθος περιπτώσεων. Με βάση τις σχετικές οχλήσεις των εταιρειών – μελών μας, μέχρι και σήμερα,
υπάρχει σημαντικός αριθμός ανεξόφλητων τιμολογημένων λογαριασμών, με αποτέλεσμα οι εταιρείες
να έχουν υποστεί σημαντικότατη ζημία, η οποία θα πολλαπλασιαστεί στο τέλος του μηνός, λόγω της
υποχρέωσης απόδοσης του ΦΠΑ (τον οποίο πολλές εταιρείες αδυνατούν να καταβάλλουν).
Επειδή, όπως κατανοείτε, στην παρούσα δυσμενέστατη περίοδο για τον κλάδο των μελετητικών
επιχειρήσεων, η εξόφληση των ανωτέρω τιμολογημένων λογαριασμών καθίσταται, σε πολλές
περιπτώσεις, καταλυτική για τη βιωσιμότητα των εταιρειών, παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή
σας προς επίλυση του προβλήματος και ταχεία εξόφληση όλων των λογαριασμών που δεν κατέστη
δυνατή η πληρωμή τους μέχρι τις 31.12.2015.
Σε κάθε περίπτωση, παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας και την έγκυρη ενημέρωσή μας
επί του θέματος, ώστε να ενημερώσουμε τα ενδιαφερόμενα μέλη μας.
Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή επεξήγηση.
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