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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: Αίτηµα αντιµετώπισης των επιταγών µε ηµεροµηνία λήξης εντός του
διαστήµατος ισχύος της τραπεζικής αργίας.
Κύριοι,
∆εδοµένων των συνθηκών ανωτέρας βίας που έχουν δηµιουργηθεί στην Ελληνική Οικονοµία
µε την τραπεζική αργία, που αποφασίστηκε τελικώς να διαρκέσει τουλάχιστον έως και τις 15
Ιουλίου 2015, υποβάλλουµε αίτηµα ειδικής µεταχείρισης των επιταγών που έχουν
ηµεροµηνία λήξης εν µέσω του διαστήµατος ισχύος της τραπεζικής αργίας.
Συγκεκριµένα, οι επιχειρήσεις µέλη µας αδυνατώντας να εισπράξουν ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ ποσό
τους έχει πιστωθεί από την εκτέλεση των έργων τους, λόγω της τραπεζικής αργίας, έρχονται
αντιµέτωπες µε επιταγές που έχουν εκδώσει προς τους προµηθευτές και άλλους συνεργάτες
τους, τις οποίες προϋπολόγιζαν ότι θα είχαν την δυνατότητα να καλύψουν, µέσω των
πληρωµών που θα λάµβαναν από την εκτέλεση των έργων ή και µέσω
προεξόφλησης εγκεκριµένων πιστοποιήσεων.
∆υστυχώς τα εντελώς αναπάντεχα δεδοµένα της τραπεζικής αργίας έχουν ανατρέψει τον
ανωτέρω επιχειρηµατικό σχεδιασµό, αφήνοντας ακάλυπτες τις επιταγές που έχουν
εκδοθεί από τις επιχειρήσεις µέλη µας χωρίς την υπαιτιότητά τους.
Με αυτό υπόψη ζητούµε την 15νθηµερη αυτοδίκαιη παράταση ισχύος, από την
ηµεροµηνία λήξης της τραπεζικής αργίας, παράταση, η οποία θα καλύψει όλες τις
επιταγές µε ηµεροµηνία λήξης εντός του διαστήµατος της τραπεζικής αργίας καθώς
και όσες επιταγές έχουν ηµεροµηνία λήξης µέχρι και 10 ηµέρες από την λήξη της
τραπεζικής αργίας, προκειµένου να δοθεί ο ζωτικός χρόνος στις επιχειρήσεις να
υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα στα τραπεζικά ιδρύµατα για την προεξόφληση των
εγκεκριµένων πιστοποιήσεών τους, αλλά και να δοθεί και ο χρόνος που απαιτείται για τον
διοικητικό έλεγχο των υποβαλλόµενων αιτηµάτων από τα τραπεζικά ιδρύµατα.
Παρακαλούµε να ανταποκριθείτε άµεσα στο δίκαιο αίτηµά µας, ώστε να µην υπάρξουν
δυσάρεστες εκπλήξεις που δεν οφείλονται στους εργολήπτες - µέλη µας.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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