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ΠΡΟΣ
Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών
κ. Κώστα Καραµανλή
ΚΟΙΝ.: Γενικό Γραµµατέα Υποδοµών
κ. Γιώργο Καραγιάννη

ΘΕΜΑ: ∆ανειοδότηση τεχνικών επιχειρήσεων.
Σχετ.: Η υπ’αριθµ. 35007/28.4.2020 επιστολή του Συνδέσµου µας προς τον Υπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Aξιότιµε κύριε Υπουργέ,
Το θέµα στο οποίο αναφέρεται η παρούσα επιστολή αφορά τυπικά, τα Υπουργεία του
Οικονοµικού επιτελείου. Ήδη έχουµε αποστείλει σχετική επιστολή προς τον Υπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Επειδή όµως, αφορά επίσης την βιωσιµότητα των
επιχειρήσεων του τεχνικού κλάδου θεωρούµε ότι εµπίπτει στα ενδιαφέροντα του
Υπουργείου σας και παρακαλούµε να στηρίξετε το αίτηµά µας.
Ο Σύνδεσµός µας εκπροσωπεί µεγάλο αριθµό τεχνικών επιχειρήσεων της Χώρας, οι οποίες
συνεχίζουν µε µεγάλη δυσκολία τη λειτουργία τους, λόγω των προβληµάτων που
προέκυψαν από την πανδηµία του κορωνοϊού COVID-19 και των αναγκαίων µέτρων
αντιµετώπισής της.
Το σοβαρότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε, είναι το πρόβληµα ρευστότητας τόσο στη
σηµερινή συγκυρία όσο και την επόµενη µέρα, εφόσον επανέλθει η κανονικότητα που όλοι
προσδοκούµε.
Προς επίλυση του προβλήµατος, θεωρούµε ότι οι κυβερνητικές εξαγγελίες για δανεισµό
πληττοµένων επιχειρήσεων από την Αναπτυξιακή Τράπεζα, είναι σίγουρα προς τη σωστή
κατεύθυνση.
Όσον αφορά όµως, τα κριτήρια επιλογής του ύψους δανεισµού ανά εταιρεία, θεωρούµε ότι
πρέπει να ληφθούν υπόψη, πέραν από τον προηγούµενο κύκλο εργασιών, και το ύψος
συµβάσεων εκτέλεσης έργων, ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών, που έχουν ήδη υπογράψει οι
εταιρίες ή είναι στο στάδιο της υπογραφής. Επίσης, στο κριτήριο των θέσεων εργασίας να
ληφθεί υπόψη ο αριθµός απασχολούµενων εντός του 2020.
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Γνωρίζετε ότι από την φύση του επαγγέλµατός µας, για σηµαντικά διαστήµατα, µεταξύ δύο
έργων, οι τεχνικές εταιρείες ασχολούνται µε την ανάληψη νέων έργων για χρονικό
διάστηµα που µπορεί να δηµιουργήσει κενά στον ετήσιο κύκλο εργασιών. Θα είναι άδικο οι
εταιρίες που ανέλαβαν ή «ξεκόλλησαν» έργα για το 2020 να µην χρηµατοδοτηθούν επειδή
είχαν µειωµένο κύκλο εργασιών το 2019.
Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Με τιµή,
Ο
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Συνηµµένο: Το ως άνω σχετικό.
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