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Π Ρ Ο Σ Υπουργείο
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
Υπόψη
Υπουργού κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη

ΘΕΜΑ: «Συγχαρητήριος Επιστολή Ανάληψης Κυβερνητικών Καθηκόντων – Αίτηµα
Καθορισµού Επείγουσας Συνάντησης ».
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,
µε τη παρούσα σας εκφράζουµε τα θερµά συγχαρητήρια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Πανελλήνιου Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) για την ανάληψη των κυβερνητικών
καθηκόντων σας σε ένα κρίσιµης σηµασίας για την ανάταξη της εθνικής οικονοµίας
Χαρτοφυλάκιο.
Είµαστε πεπεισµένοι ότι η µακρά και επιτυχηµένη κυβερνητική εµπειρία σας, θα
λειτουργήσει υπέρ των έγκαιρων και αποτελεσµατικών λύσεων σε έναν τοµέα που τα
θεσµικά προβλήµατα λιµνάζουν επί σειρά ετών, εµποδίζοντας την περαιτέρω ανάπτυξη υγιών
και δυναµικών εργοληπτικών εταιρειών, σηµαντικότατο τµήµα των οποίων εκπροσωπεί ο
Σύνδεσµός µας, ο οποίος µε περισσότερες από 900 Εταιρείες - Μέλη, εκφράζει τη
- 7ης τάξης του Μητρώου
συντριπτική πλειοψηφία των εργοληπτικών εταιρειών 3ης
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) δηλαδή, των κατά τεκµήριο τεχνικά ικανότερων και
οικονοµικά ανταγωνιστικότερων Τεχνικών Εταιρειών της Χώρας.
Ιδιαίτερα οξύ και επείγον εµφανίζεται το ζήτηµα της επανάκρισης των εργοληπτικών
πτυχίων, που αφορά σχεδόν στο σύνολο των εγγεγραµµένων Τεχνικών Εταιρειών στο
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και εάν δεν επιλυθεί άµεσα, δεδοµένης και της
ασφυκτικής προθεσµίας της 30.6.2013, κινδυνεύει η οµαλή εκτέλεση και απορρόφηση των,
ιδιαίτερα αναγκαίων, κοινοτικών πόρων στην Χώρα.
Κύριε Υπουργέ,
παραµένουµε στην διάθεσή σας προκειµένου να σας εκθέσουµε - το συντοµότερο
δυνατό - το ως άνω ζήτηµα καθώς και τα ευρύτερα θέµατα που αφορούν στην άσκηση της
εργοληπτικής επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα και άπτονται των αρµοδιοτήτων του
Υπουργείου που προΐσταστε.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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