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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΠΡΟΣ

Τον

Αναπληρωτή
Ασφαλίσεων,

Υπουργό

Κοινωνικών

κ. ∆ηµήτρη Στρατούλη
ΚΟΙΝ.:

1. Υπουργό

Οικονοµίας, Υποδοµών,

Ναυτιλίας και Τουρισµού
κ. Γιώργο Σταθάκη
2. Υπουργό Εσωτερικών και ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης
κ. Νίκο Βούτση
ΘΕΜΑ:

Ανυπέρβλητα προβλήµατα από την αδυναµία έκδοσης Εγγυητικών
Επιστολών από το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε λόγω µη ύπαρξης ∆ιοίκησης

ΣΧΕΤ.:

(α) Το υπ' αριθµ. πρωτ. 28377/29.1.2015/ έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τον
Αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(β) Το υπ' αριθµ. πρωτ. 28442/11.2.2015/ έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τον
Αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κύριε Υπουργέ,

δεδοµένων ότι:
•

µέχρι και σήµερα, 23 ηµέρες µετά την α) σχετική επιστολή µας µε την οποία
διατυπώσαµε αίτηµα ταχείας επίλυσης του προβλήµατος που προξενεί η αδυναµία
έκδοσης εγγυητικών επιστολών της ∆/νσης εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας του
ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε προς τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, λόγω ανυπαρξίας οργάνου διοίκησης,
δεν έχει φανεί κάποια προοπτική ταχείας επίλυσης και

•

οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες, δυστυχώς, εξακολουθούν να κατισχύουν κάθε
βούλησης και διάθεσης, θα διαρκέσουν τουλάχιστον 20 ηµέρες ακόµη, κατά την κρίση
µας,

παρακαλούµε όπως σε συνεννόηση µε τους Υπουργούς, Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας & Τουρισµού και Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης
προχωρήσετε στην έκδοση οδηγίας / εγκυκλίου προς της Αναθέτουσες Αρχές
προκειµένου να µην κηρύσσουν έκπτωτους αναδόχους έργων, οι οποίοι, ενώ έχουν
κάθε διάθεση να προσκοµίσουν τις απαραίτητες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης για
την υπογραφή των συµβάσεων στις οποίες έχουν κηρυχθεί ανάδοχοι, δεν µπορούν να το
πράξουν λόγω του ανωτέρω αναφερόµενου προβλήµατος για το οποίο ουδεµία ευθύνη
φέρουν.
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Επαναλαµβάνουµε ότι το πρόβληµα αφορά τις πολλές µικρές και µεσαίες
εργοληπτικές επιχειρήσεις, που στην ουσία έχουν αποκλειστεί από την δυνατότητα
χρηµατοδότησής τους από τον τραπεζικό τοµέα, ο οποίος έχει επιλέξει να χρηµατοδοτεί
µόνο τις πολύ µεγάλες εργοληπτικές εταιρείες ή όταν επιλέγει να παράσχει σχετικές
βεβαιώσεις προς τις µικρότερες επιχειρήσεις, τις χρεώνει µε πάρα πολύ υπερβολικές
προµήθειες.

Παρακαλούµε και πάλι για τις ενέργειές σας.

Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ
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