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ΠΡΟΣ
Αξιότιμο κ. Αντώνη Σαμαρά
Πρόεδρο της Κυβερνήσεως
Αθήνα, 08 Νοεμβρίου 2012
Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ
Είμαστε υποχρεωμένοι να επανέλθουμε στο γνωστό πλέον πρόβλημα της καταστρεπτικής ένταξης των
φυσικών προσώπων στην εφαρμογή του προγράμματος αναδιάταξης του ελληνικού χρέους (PSI+).
Είμαστε υποχρεωμένοι γιατί από τις 11 Σεπτεμβρίου, που εσείς δώσατε εντολή να δούμε τον Υπουργό κ.
Σταϊκούρα, δεν έχει γίνει καμία πρόοδος προς την επίλυση του προβλήματος.
Συγκεκριμένα κατά τη συνάντησή μας με τον Υπουργό διαπιστώθηκε παντελής έλλειψη οποιουδήποτε
σχεδίου και/η σκέψης, πολλώ δε μάλλω της περίφημης λύσης, στην οποία προεκλογικά δεσμευθήκατε ως
κόμμα και σε κάθε επίπεδο ότι θα προωθήσετε άμεσα.
Ο Σύλλογος έχει όλη τη διάθεση και την υποχρέωση να συμμετέχει σε ομάδα εργασίας για την επεξεργασία
λύσης, αλλά αν η κυβέρνηση, με τον οικονομοτεχνικό μηχανισμό που διαθέτει, δεν έχει να προτείνει λύση
προς επεξεργασία, τότε εύλογα διερωτόμαστε:
Υπάρχει πράγματι διάθεση και πρόθεση να δοθεί λύση ;
Ο Υφυπουργός κ. Μαυραγάνης σε ερώτηση του κ. Λοβέρδου δήλωσε ότι “υπάρχουν διεργασίες και
συζητήσεις σε εξέλιξη (μία συνάντηση “γνωριμίας” στις 11 Σεπτεμβρίου) και ενδεχόμενες λύσεις οι οποίες
όντως μελετώνται και μπορεί να είναι λύσεις φορολογικές, είτε και άλλες.”
Είμαστε υποχρεωμένοι να επαναλάβουμε ότι σ εμάς δεν έχει γνωστοποιηθεί καμία από τις λύσεις που
αναφέρει ο Υφυπουργός.
Μετά τη νέα μας συγκέντρωση στις 31 Οκτωβρίου στην Τράπεζα της Ελλάδος, στην οποία καταγγείλαμε τον
εμπαιγμό μας, ως αποταμιευτών, έγιναν πάλι συναντήσεις με τον Υπουργό κ. Σταϊκούρα, τη Γραμματέα κ.
Ζευγώλη, τον Γραμματέα κ. Κωστολιά και για λίγο τον Υφυπουργό κ. Μαυραγάνη (για πρώτη φορά).
Αποτέλεσμα ΜΗΔΕΝ και ζητήθηκε από εμάς να κάνουμε αυτό που περιμέναμε ν ακούσουμε, δηλαδή
κάποια πρόταση για συζήτηση και επεξεργασία !
Ζητήθηκε από εμάς που δεν έχουμε τα τεχνικά μέσα να υποβάλλουμε προτάσεις !
Συνήθως οι πολίτες υποβάλουν αιτήματα και η κυβέρνηση κάνει προτάσεις υλοποίησης των αιτημάτων.
Σήμερα 8 Νοεμβρίου ζητήσαμε και θα έχουμε μια νέα συνάντηση με τον Γραμματέα του κ. Μαυραγάνη κ.
Κωστολία και θα υποβάλλουμε την επισυναπτόμενη επεξεργασμένη πρόταση υλοποίησης του αιτήματός μας,
πιστεύοντας και ελπίζοντας ότι αυτή τη φορά θα τύχει ουσιαστικής και ευνοϊκής αντιμετώπισης και
περιμένουμε την ανταπόκριση της κυβέρνησης και τον προσδιορισμό συγκεκριμένης ομάδας από το
υπουργείο Οικονομικών με συγκεκριμένες οδηγίες – εντολές σας για την οριστικοποίηση της επίλυσης του
αιτήματος μας.
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