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Κύριε Πρόεδρε,
Με την παρούσα επιστολή η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος,
ως θεσμικός σύμβουλος της Πολιτείας και εκπροσωπώντας το σύνολο της επιχειρηματικής
κοινότητας, σας καλεί να παρέμβετε προσωπικά προς την επίλυση του μεγάλου
προβλήματος που έχει προκύψει από την αποχή των ιδιοκτητών φορτηγών δημοσίας
χρήσης και βυτιοφόρων από τις εργασίες τους.
Η επιχειρηματική κοινότητα, σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, που η
ρευστότητα στην αγορά είναι είδος εν ανεπαρκεία, καλείται να υποστεί μια ακόμη
τεραστίων διαστάσεων ζημιά, με την ασφυξία η οποία έχει προκληθεί στον ανεφοδιασμό
των επιχειρήσεων, λόγω της μη παροχής μεταφορικών υπηρεσιών. Πάνω από 10.000
containers παραμένουν αποκλεισμένα στα βασικά λιμάνια της χώρας με άγνωστο, μέχρι
στιγμής, το χρόνο παράδοσης τους στους νόμιμους αποδέκτες τους. Σε πολλά σημεία της
χώρας, ιδίως στη Βόρειο Ελλάδα και τα νησιά, οι ελλείψεις προϊόντων, ακόμη και ειδών
πρώτης ανάγκης, αποκτούν διαστάσεις καθημερινής πραγματικότητας. Είναι ανυπολόγιστο
το κόστος της ζημιάς που υφίστανται οι επιχειρήσεις αλλά ακόμη πιο μεγάλο είναι το
πρόβλημα για τους καταναλωτές, που πλέον στερούνται πρόσβασης και σε βασικά αγαθά.
Επιπλέον η δημόσια υγεία τίθεται σε άμεσο κίνδυνο καθώς τα συσσωρευόμενα λύματα δεν
μεταφέρονται στους κατάλληλους χώρους.
Η επιστολή μας αυτή είναι μια ύστατη κραυγή αγωνίας. Προσπαθήσαμε
να πείσουμε τους ιδιοκτήτες φορτηγών δημοσίας χρήσης και βυτιοφόρων να επανέλθουν
στις εργασίες τους. Δυστυχώς ο διάλογος δεν απέφερε αποτέλεσμα.
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Πλέον η μόνη λύση είναι η απόλυτη τήρηση της νομιμότητας. Γνωρίζετε
καλά τα μέσα (νομοθετικά, διοικητικά, κλπ.) που έχετε στη διάθεση σας ως Πολιτεία για
να επιβάλλετε το αυτονόητο, την εφαρμογή του νόμου. Η προσωπική σας παρέμβαση είναι
αυτή που θα ενεργοποιήσει την όποια επίλυση του προβλήματος, το οποίο στοιχίζει πολύ
ακριβά σε όλους τους Έλληνες.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γεώργιος Κασιμάτης
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