
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

 

 
 

 

 
-1980- 

 

 

 

Δ/νση: Ακαδημίας  6, 10671 Αθήνα,  Σηλ: (210)  3387105 (-06), Fax: 36.22.320,  

e-mail: keeuhcci@uhc.gr, http://www.uhc.gr 

 

 

 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

 

Αθήνα,22 Ιουλίου 2013 

 

 

 

Ο ππόεδπορ ηηρ ΚΕΕ και ηος ΕΒΕΑ κ. Κωνζηανηίνορ Μίσαλορ, κε αθνξκή ηελ 

πξόζθαηε ππνγξαθή κλεκνλίνπ κε ηε γεξκαληθή θπβέξλεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο 

ζηελ δεκηνπξγία Διιεληθνύ Δπελδπηηθνύ Τακείνπ, εμέιημε ηελ νπνία θξίλεηαη ζεηηθά, 

όπσο θαη θάζε άιιε πξνζπάζεηα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ησλ 

ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ, απέζηειλε επιζηολή ππορ ηον ςποςπγό Ανάπηςξηρ κ. 

Κωζηή Χαηζηδάκη, επαναθέπονηαρ ηην ππόηαζη για ηην αξιοποίηζη 

αδιάθεηων κονδςλίων ηος ΕΣΠΑ μέζω ηος εκηεηαμένος δικηύος ηων 59 

Επιμεληηηπίων ηηρ σώπαρ.  

 

Αλαιπηηθόηεξα, ζηελ επηζηνιή επηζεκαίλεηαη: 

 

«Η Κ.Δ.Δ.Δ. πξνηείλεη ηελ άκεζε αμηνπνίεζε ρξεκάησλ ηνπ ΔΣΠΑ ύςνπο 2 

δηζ. επξώ πξνθεηκέλνπ λα ζηξαθνύλ ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Λακβάλνληαο 

ππόςε, επίζεο, όηη ε Δπξσπατθή Τξάπεδα Δπελδύζεσλ έρεη πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα 

«ΑΑΑ», ζα κπνξνύζε ε ειιεληθή θπβέξλεζε λα δηαπξαγκαηεπζεί ηελ επηπιένλ 

πξνζθνξά θεθαιαίσλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο κόριεπζεο, αιιά θαη κε άιινπο ηξόπνπο, 

ώζηε ηα ζπλνιηθά θνλδύιηα λα απμεζνύλ ζεκαληηθά έσο θαη ζηα 6 δηζ. επξώ.  

  Λόγσ ηεο πξόζθαηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ πξσζππνπξγνύ θ. Αληώλε Σακαξά  

κε ηελ Δ.Δ., γηα ηελ θαιύηεξε αμηνπνίεζε ησλ θνλδπιίσλ ηνπ ΔΣΠΑ, αιιά θαη ηε 

ρξεκαηνδόηεζε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο κέζσ ηεο Δπξσπατθήο Τξάπεδαο 

Δπελδύζεσλ, ζαο ππνβάινπκε πξόηαζε ηνπ ΔΒΔΑ, γηα ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ηεο 

Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο θαη ησλ 59 Δπηκειεηεξίσλ όιεο ηεο 

ρώξαο, ζηε δηαδηθαζία δηνρέηεπζεο ησλ πόξσλ απηώλ ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο.  

  Γελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία όηη ην δεηνύκελν γηα λα βγεη ε Διιάδα από ηελ 

θξίζε ρξένπο είλαη ε αλάπηπμε. Χσξίο αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ηα όπνηα κέηξα έρνπλ 

ιεθζεί ή ζα ιεθζνύλ ζην κέιινλ είλαη θαηαδηθαζκέλα ζε απνηπρία. Πξνθεηκέλνπ, 



ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ 
 

 

Δ/νση: Ακαδημίας  6, 10671 Αθήνα,  Σηλ: (210)  3387105 (-06), Fax: 36.22.320,  

e-mail: keeuhcci@uhc.gr, http://www.uhc.gr 

 

 

ινηπόλ, λα δνζεί αλαπηπμηαθή ώζεζε ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, πνπ απνηειεί θαη ην 

κεγάιν δεηνύκελν, ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνύλ ηξόπνη γηα ηελ ηαρύηεξε απνξξόθεζε 

ησλ δηαζέζηκσλ πόξσλ από ηα θνηλνηηθά ηακεία, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηόηεηαο 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ αύμεζε ηεο απαζρόιεζεο. 

Η ξεπζηόηεηα ζηελ αγνξά ηείλεη πξνο εμαθάληζε θαη ν ηξαπεδηθόο ηνκέαο 

παξά ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ ηδξπκάησλ δελ είλαη ζε ζέζε 

αθόκε λα θαιύςεη ηηο ηεξάζηηεο αλάγθεο ηεο αγνξάο ζε θεθάιαηα, γεγνλόο πνπ ζα 

νδεγήζεη ζηελ επηπιένλ ζπξξίθλσζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο. Δπηπιένλ, ε δηνρέηεπζε ησλ πόξσλ ηνπ ΔΣΠΑ πξνο ηελ αγνξά 

θαη ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, γίλεηαη κεη` εκπνδίσλ θαη κε αξγνύο ξπζκνύο, ελώ ην 

δπζρεξέο θαη αβέβαην θιίκα απνζαξξύλεη ηνπο επίδνμνπο –Έιιελεο θαη μέλνπο– 

επελδπηέο, νδεγώληαο ηνπο ζε γεηηνληθέο νηθνλνκίεο. 

Πξνηείλνπκε, ινηπόλ, ηελ άκεζε αμηνπνίεζε ρξεκάησλ ηνπ ΔΣΠΑ ύςνπο 2 

δηζ. επξώ πξνθεηκέλνπ λα ζηξαθνύλ ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Λακβάλνληαο 

ππόςε, επίζεο, όηη ε Δπξσπατθή Τξάπεδα Δπελδύζεσλ έρεη πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα 

«ΑΑΑ», ζα κπνξνύζε ε ειιεληθή θπβέξλεζε λα δηαπξαγκαηεπζεί ηελ επηπιένλ 

πξνζθνξά θεθαιαίσλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο κόριεπζεο, αιιά θαη κε άιινπο ηξόπνπο, 

ώζηε ηα ζπλνιηθά θνλδύιηα λα αλέιζνπλ ζηα 6 δηζ. επξώ.  

Παξόιν, όκσο, πνπ ε Δπξσπατθή Τξάπεδα Δπελδύζεσλ έρεη ηε δπλαηόηεηα 

λα πξνζθέξεη επηπιένλ θεθάιαηα, κε ηε δηαδηθαζία ηεο κόριεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

ην πξάμεη πξσηίζησο ζα ζέζεη ζέκα αμηνπηζηίαο. 

Τα Δπηκειεηήξηα ηεο ρώξαο απνηεινύλ βαζηθνύο πόινπο αλάπηπμεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηεο ρώξαο, ζπλδπάδνληαο ηελ εκπεηξία ηεο δηεζλνύο 

δξαζηεξηόηεηαο κε ηε γλώζε ηνπ ειιεληθνύ πεξηβάιινληνο, ησλ δπλαηνηήησλ θαη 

ησλ αδπλακηώλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Κύξηνο ζθνπόο ηνπο είλαη ε ην θαηά ην 

δπλαηό άκεζε, θαη νινθιεξσκέλε εμππεξέηεζε ησλ κειώλ ηνπο κέζσ ελόο κεγάινπ 

εύξνπο δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαπηύζζνπλ. Η ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο ηνπο, ε δηάρπζε 

ζσξείαο πιεξνθνξηώλ κε ειεθηξνληθό ή κε ηξόπν πξνο ηα κέιε ηνπο θαη γεληθά ν 

πςειόο βαζκόο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηάο ηνπο, ηα θαζηζηά εδώ θαη ρξόληα 

αμηόπηζηνπο ζπκβνύινπο ηνπ θξάηνπο, ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλόηεηαο θαη ηεο 

θνηλσλίαο γεληθόηεξα. 

Τελ θξίζηκε απηή ζηηγκή, ηα Δπηκειεηήξηα θαινύλ ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ 

ηόπνπ λα ζπλαηζζαλζεί ηελ θξηζηκόηεηα ηεο θαηάζηαζεο θαη λα δηαπξαγκαηεπζεί ην 

αλσηέξσ θνλδύιη κε ηε δηαζθάιηζε όηη απηό ζα έρεη εκπξνζζνβαξή θαηεύζπλζε 

πξνο ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, ηηο παξαγσγηθέο θαη εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο.  

Πξνθεηκέλνπ, όκσο, λα δηαζθαιηζζεί ε εκπξνζζνβαξήο θαηεύζπλζε, ηα 

Δπηκειεηήξηα  πξνηείλνπλ  ηε  δηαρείξηζε  ηνπ  θνλδπιίνπ  λα  έρεη ε  Κεληξηθή Έλσζε  
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Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο (Κ.Δ.Δ.E.), ε νπνία κε επζύλε ηεο ζα ζπζηήζεη 59 

επηηξνπέο, ζηα 59 θαηά ηόπνπο Δπηκειεηήξηα. Σηηο επηηξνπέο απηέο ζα ζπκκεηέρνπλ 

νη Πξόεδξνη ησλ Δπηκειεηεξίσλ, ηερλνθξάηεο θαη εθπξόζσπνη ηξαπεδώλ 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε ηήξεζε ησλ ηξαπεδηθώλ θξηηεξίσλ δαλεηνδόηεζεο. 

Τα θνλδύιηα απηά κε ηε ζπλδξνκή ηεο Κ.Δ.Δ.Δ θαη κέζσ ηνπ δηθηύνπ ησλ 59 

ηνπηθώλ επηκειεηεξίσλ ζα δηαηεζνύλ, κέζα από ζπγθεθξηκέλν ειεγθηηθό κεραληζκό 

θαηαβνιήο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαη νη παξαγσγηθέο θαη 

εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ζα πξνζθέξνπλ ζέζεηο εξγαζίαο. 

Δπηπιένλ, ηα Δπηκειεηήξηα, κέζσ ηεο δηθηύσζήο ηνπο κε Δπηκειεηήξηα ηνπ 

εμσηεξηθνύ ζα πξνβνύλ ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ πξνζέιθπζε λέσλ 

επελδύζεσλ. 

Τέινο, ζα επηζπκνύζακε λα επηζεκάλνπκε όηη αλ δελ παξζνύλ γξήγνξεο 

απνθάζεηο, ε νηθνλνκία ηεο ρώξαο ζα ζπλερίζεη λα δηνιηζζαίλεη νδεγώληαο ηελ 

επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή ζε κε πξνβιέςηκα αδηέμνδα. Σηόρνο 

όισλ καο πξέπεη λα είλαη νη ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ πξννπηηθέο 

γηα ηελ αλάηαζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ επίηεπμε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο».   

 

 

 

 

 


