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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2015
ΠΡΟΣ
- Υπουργό Οικονοµικών,
κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο
- Αναπλ. Υπουργό Οικονοµικών,
κ. ∆ηµήτρη Μάρδα
- Τράπεζα της Ελλάδος
- Ένωση Ελληνικών Τραπεζών
- Τειρεσίας Α.Ε.
ΚΟΙΝ.: Αναπλ. Υπουργό ΥΜΕ∆Ι, κ. Χρ. Σπίρτζη

ΘΕΜΑ: Συνεχίζεται η τραπεζική αργία για την ιδιωτική επιχειρηµατικότητα - Καµία
µέριµνα για τις επιταγές παρά την έγκαιρη προειδοποίηση - Καµία δυνατότητα
προεξόφλησης εγκεκριµένων λογαριασµών.
ΣΧΕΤ.: Η υπ'αριθµ. 29076/14-7-2015 επιστολή µας µε θέµα: "Αίτηµα αντιµετώπισης των
επιταγών µε ηµεροµηνία λήξης εντός του διαστήµατος ισχύος της τραπεζικής αργίας."
Κύριοι,
Παρά το γεγονός ότι η τραπεζική αργία έληξε χθες το βράδυ και από σήµερα το πρωί τα
τραπεζικά καταστήµατα του εγχώριου τραπεζικού συστήµατος είναι ανοικτά για το κοινό, καµία
µέριµνα επί του τιθέµενου µε το σχετικό έγγραφό µας δεν έχει ληφθεί!
Εγκαίρως σας είχαµε επισηµάνει αίτηµα ειδικής µεταχείρισης των επιταγών που έχουν
ηµεροµηνία λήξης εν µέσω του διαστήµατος ισχύος της τραπεζικής αργίας, αφού οι
επιχειρήσεις µέλη µας αδυνατώντας να εισπράξουν ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ ποσό που λόγω της
κήρυξης στάσης πληρωµών του ΕΣΠΑ δεν υφίστανται, έρχονται αντιµέτωπες µε επιταγές ή
εγγυητικές καλής πληρωµής που έχουν εκδώσει προς τους προµηθευτές και άλλους
συνεργάτες τους καθώς και λοιπές ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις τους προς το ∆ηµόσιο,
ΦΠΑ, ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες δεν πήρανε καµία ουσιαστική παράταση, τις οποίες
προϋπολόγιζαν ότι θα είχαν την δυνατότητα να καλύψουν, µέσω των πληρωµών που θα
λάµβαναν από την εκτέλεση των έργων και µέσω προεξόφλησης εγκεκριµένων
πιστοποιήσεων.
Σήµερα, παρά το γεγονός ότι άνοιξαν τα τραπεζικά καταστήµατα ΚΑΜΙΑ προεξόφληση
εγκεκριµένου λογαριασµού δεν επιτρέπεται !
Άρα οι επιχειρήσεις µέλη µας οδηγούνται στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ µε µαθηµατική ακρίβεια και θα
βρεθούν υπόδικοι σωρηδόν για ακάλυπτες επιταγές και µη πληρωµή φόρων και
ασφαλιστικών εισφορών!!!
Άνθρακες ο θησαυρός λήξης της τραπεζικής αργίας!
Κύριοι Υπουργοί,
Κάνουµε ύστατη έκκληση:
Επιτέλους, µεριµνήστε για την προστασία του κλάδου των δηµοσίων έργων και της
λοιπής επιχειρηµατικότητας!

Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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