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Οι περιφερειάρχες αντιδρούν στην απόφαση της κυβέρνησης να συγκεντρώσει τα κεφάλαιά
τους που είναι δεσμευμένα για έργα του ΕΣΠΑ και να τα μεταφέρει στην Τράπεζα της
Ελλάδος.

Η πρωτοφανής ενέργεια που δείχνει την κατάσταση των κρατικών ταμείων και της
αγωνιώδους προσπάθειας να πληρωθούν μισθοί συντάξεις και οι δόσεις στο ΔΝΤ βάζει
μπουρλότο στην ομαλή και αναγκαία λειτουργία του ΕΠΣΠΑ

Η κυβέρνηση μιλάει για αξιοποίηση των χρημάτων αλλά δεν δεσμεύετε ότι τα χρήματα θα
είναι στην θέση τους όταν θα πρέπει να πληρωθούν έργα του ΕΣΠΑ δηλαδή εργολάβοι και
κατ επέκταση οι εργαζόμενοι ,τα ταμεία τους, τα δάνεια και κάθε είδους προμηθευτής που
σχετίζεται με την κατασκευή έργων.

Δεν ενδιαφέρεται προφανώς η κυβέρνηση για το τι θα συμβεί στις ελάχιστες τεχνικές
εταιρείες που κατασκευάζουν έργα μέσω ΕΣΠΑ. Τι πειράζει εάν μείνουν απλήρωτοι 6-8
μήνες οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα άλλωστε αυτό δεν φαίνεται, αρκεί να μην
υπάρξει πρόβλημα με τους μισθούς του δημοσίου ή τις δόσεις του ΔΝΤ που αμέσως θα γίνει
αντιληπτό.

Εδώ φτάσαμε 1.500.00εκ ανέργους στον ιδιωτικό τομέα πως θα προσθέσουμε ακόμη
μερικές δεκάδες χιλιάδες. Η ιερή αγελάδα του δημοσίου και οι κυβερνητικές εξαγγελίες να
παραμείνουν ανέγγιχτες αυτός είναι ο σκοπός.

Μια άλλη παράμετρος ακόμη ποιο χαρακτηριστική είναι πως με αυτό τον τρόπο η

1/2

Να μην εξαφανιστούν οι πόροι του ΕΣΠΑ
Συντάχθηκε απο τον/την βαγγελησ αθανασιου
Δευτέρα, 06 Απρίλιος 2015 08:39 -

κυβέρνηση θα ελέγχει με απόλυτο τρόπο όλες τις χρηματοδοτήσεις απαξιώνοντας τον
θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης

Τα έργα από το ΕΣΠΑ είναι ιδιαίτερης σημασίας για τις τοπικές κοινωνίες και από την
ομαλή εξέλιξή τους θα επηρεαστούν σημαντικά και οι τοπικές οικονομίες. Τα έργα που
πληρώνονταν μέσω ΕΣΠΑ θεωρούνταν σίγουρα στις αποπληρωμές τους, είχαν
χρηματοδοτήσεις από τις τράπεζες και αυτό γιατί τα χρήματα ήταν σε λογαριασμούς που
δεν τους πείραζε κανείς για κανένα άλλον λόγο.

Εάν οι περιφέρειες χάσουν την δυνατότητα να πληρώνουν θα έχουμε νέα συρρίκνωση την
οικονομίας στις τοπικές κοινωνίες.

Κάποιοι περιφερειάρχες μετέφεραν τα χρήματα σε άλλους λογαριασμούς για να τα
προστατέψουν και καλά έκαναν.

Εστί όμως δεν μπορεί να συνεχίσει για πολύ η χώρα. Η κυβέρνηση πρέπει να σκεφτεί τις
ευθύνες τις και τις συνέπειες για όλη την κοινωνία και όχι μόνο για τους εκλεκτούς του
συστήματος.
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