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Αριθ. Πρωτ. 23232/ΣΜ/σβ     ΑΘΗΝΑ, 15 Απριλίου 2011  

      

Π Ρ Ο Σ    Τον 
Πρόεδρο του Τοµέα Μηχανικών και 
Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων του ΕΤΑΑ 
κ. Ιωάννη Γαµβρίλη  

 
 
ΘΕΜΑ:  «Κοινοποίηση εγγράφου – ∆ιακανονισµός οφειλοµένων προµηθειών 

εγγυητικών επιστολών» 
 

 

Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε,  

 

Επισυνάπτουµε επιστολή του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ ∆υτικής Ελλάδος προς το Τµήµα 
Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας σύµφωνα µε την οποία  το παράτηµα Πάτρας του ΤΣΜΕ∆Ε έχει 
δώσει οδηγίες για την εξόφληση οφειλοµένων προµηθειών εγγυητικών επιστολών του 
Ταµείου µε διακανονισµό που προβλέπει καταβολή µετρητών 30% του συνόλου της οφειλής 
και το υπόλοιπο ποσό να εξοφλείται σε 8 µηνιαίες δόσεις.  Ο ανωτέρω διακανονισµός όµως 
καθίσταται εξαιρετικά επαχθής σε µια περίοδο που οι εργοληπτικές επιχειρήσεις δοκιµάζονται 
ιδιαίτερα από τις µεγάλες οφειλές του ∆ηµοσίου και την παρατεταµένη ανεργία. 
 
 
Παρακαλούµε για την υιοθέτηση της πρότασης για ευνοϊκότερο διακανονισµό που θα 
επιτρέπει στους εργολήπτες την εξόφληση των οφειλών τους, προς αµοιβαίο όφελος και των 
εργοληπτών αλλά και του ΤΣΜΕ∆Ε  
 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑΤΕ 

Με τιµή, 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συν.: Η υπ’ αριθµ. 19/4-3-11 επιστολή του Περιφερειακού Γραφείου του ΣΑΤΕ ∆υτικής 

Ελλάδος. 
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Αρ.Πρωτ.19/04.03.11 

 
             Πάτρα, 04 Μαρτίου 2011 

ΣΑΤΕ 
Περιφερειακό Γραφείο ∆υτική Ελλάδος    
Πλατεία Γεωργίου Α’ 7,262 21, Πάτρα 
Τηλ: 2610 623682, Fax: 2610 274631 
e-mail: sate_de@sate.gr 

 
 

ΠΡΟΣ: Τµήµα Εργοδοσίας κ΄ Πιστοδοσίας  
ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕ∆Ε 

        (εγγυητικές επιστολές ) 
      Κολοκοτρώνη 4, Αθήνα 

 
ΕΠΕΙΓΟΝ 

 
ΘΕΜΑ: ∆ιακανονισµός οφειλοµένων προµηθειών εγγυητικών επιστολών. 

 
Όπως ενηµερωθήκαµε από το παράρτηµα Πάτρας του ΤΣΜΕ∆Ε έχετε δώσει οδηγίες για την 
εξόφληση οφειλοµένων προµηθειών εγγυητικών επιστολών του Ταµείου µε διακανονισµό που 
προβλέπει καταβολή µετρητών 30% του συνόλου της οφειλής και το υπόλοιπο ποσό να 
εξοφλείται σε 8 µηνιαίες δόσεις. 
Ο ανωτέρω διακανονισµός όµως καθίσταται εξαιρετικά επαχθής σε µια περίοδο που οι 
εργοληπτικές επιχειρήσεις δοκιµάζονται ιδιαίτερα από τις µεγάλες οφειλές του ∆ηµοσίου και 
την παρατεταµένη ανεργία. 
Προς τούτο παρακαλούµε να δεχτείτε ευνοϊκότερους διακανονισµούς που να επιτρέπουν στους 
εργολήπτες την εξόφληση των οφειλών τους. Ένας τέτοιος διακανονισµός π.χ. θα µπορούσε να 
είναι: 15% άµεση καταβολή επί της οφειλής και το υπόλοιπο να εξοφλείται σε 24 µηνιαίες 
δόσεις. 

 
 
 
 

 
           Με εκτίµηση  

 
 

Το Περιφερειακό Γραφείο ΣΑΤΕ 
∆υτικής Ελλάδας  


