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ΠΡΟΣ
- Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων
κ. Χρ. Σπίρτζη
- Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κ. Π. Σκουρλέτη
ΚΟΙΝ.:

Πρόεδρο, Α΄Αντιπρόεδρο, Β' Αντιπρόεδρο
& Τα Μέλη της Επιτροπής Εξωστρέφειας
(Υ.132, 4.3.2016)

ΑΝΑΚ.: Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Αλ. Τσίπρα
ΘΕΜΑ: Προτάσεις ΣΑΤΕ για την Επιτροπή Εξωστρέφειας
Αξιότιµοι κύριοι Υπουργοί,
Με την απόφαση του Πρωθυπουργού για την σύσταση της εν θέµατι Επιτροπής
Εξωστρέφειας δίδεται ένα θετικό στίγµα για την προοπτική ανάκαµψης της οικονοµίας της
Χώρας, αφού σήµερα όλοι οµολογούν ότι η ανάκαµψη αυτή µπορεί να επέλθει από τοµείς
που µπορούν να αναπτύξουν συστηµατική εξωστρεφή δραστηριοποίηση.
Για αυτό τον λόγο προκάλεσε έκπληξη ότι στην σύνθεση της Επιτροπής δεν
συµπεριλήφθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δηλαδή των Υπουργείων που προΐστασθε, παρότι έχουν άµεση
σχέση µε τους κλάδους των εργοληπτικών εταιρειών και γενικότερα των κατασκευών,
κλάδοι, οι οποίοι παραδοσιακά υπάγονται στους εξωστρεφείς τοµείς της ελληνικής
οικονοµίας, µε µακροχρόνια και σηµαντική διεθνή δραστηριοποίηση και µε µετρήσιµα οφέλη
για την ελληνική οικονοµία και κοινωνία.
Κατά συνέπεια ζητούµε την παρέµβασή σας ώστε να συµπληρωθεί µε τη συµµετοχή και
εκπροσώπων των ως άνω Υπουργείων η σύνθεση της επιτροπής, ενώ σηµειώνουµε ότι σε
κάθε περίπτωση βασική προϋπόθεση για την παραγωγή επιτυχηµένου έργου είναι η
λειτουργία της να γίνει συντονισµένα και συστηµατικά, µε ειλικρινή συνεργασία µε τους
φορείς της επιχειρηµατικής κοινότητας, ώστε να επιτευχθούν ουσιαστικά και διατηρήσιµα
αποτελέσµατα.
Σε αυτό το πλαίσιο σας υποβάλλουµε προς αξιοποίηση την από 3-11-2015 επιστολή µας
προς τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. ∆. Μάρδα, στην οποία προτείναµε τις απαιτούµενες
στοχεύσεις, δράσεις και συνέργειες για την εξωστρέφεια του κατασκευαστικού κλάδου µε
την σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Στρατηγικής Κατασκευών .
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ

Συν.: Η από 3-11-2015 επιστολή του ΣΑΤΕ.
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