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Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, 
 
Επιθυμούμε να αναφερθούμε σε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις – 
μέλη του Συνδέσμου μας, εγκατεστημένες στους Νομούς Καρδίτσας και Τρικάλων, οι οποίες 
εντάχθηκαν στην ρύθμιση της υπ’ αρ. 2/14709/0025/14-4-2009 Υπουργικής Απόφασης, η 
οποία προέβλεπε τη ρύθμιση των οφειλών τους από δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού 
δημοσίου ή/ και τη χρηματοδότησή τους με νέα κεφάλαια κίνησης, και οι οποίες αδυνατούν, 
λόγω της οικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα μας και την επιχειρηματική δραστηριότητα, 
να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ένταξή τους σ’ αυτή. 
 
Όπως είναι γνωστό, πολλές υπήρξαν οι επιχειρήσεις, οι οποίες έσπευσαν να επωφεληθούν των 
ευεργετημάτων της Απόφασης και να λάβουν νέο κεφάλαιο κίνησης με την εγγύηση του 
Ελληνικού Δημοσίου.   
 
Ωστόσο, οι ιδιαίτερα επιβαρυντικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην  επιχειρηματική 
δραστηριότητα των δύο αυτών Νομών, καθιστούν ουσιαστικά  αδύνατη την εξυπηρέτηση του 
νέου δανείου και την καταβολή των προβλεπόμενων δόσεων.   
 
Αποτέλεσμα είναι υπό  το  φως των επιχειρηματικών και ο ικονο μικών δεδομένων της 
συνεχιζόμενης και διαρκώς εντεινόμενης σοβαρής επιδείνωσης της κατάστασης στην αγορά, 
της κατακόρυφης μείωση του τζίρου και της αδυναμίας πρόσβασης στο τραπεζικό σύστημα, οι 
μικρομεσαίες, αυτές, παραγωγικές μονάδες, να έχουν εξαντλήσει κάθε περιθώριο αντίδρασης, 
με ορατό και άμεσο πλέον το κίνδυνο κατάπτωσης, σε αρκετές περιπτώσεις, της εγγύησης του 
Ελληνικού Δημοσίου. 
 
Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, 
 
Πιστεύουμε πως και σεις θα συμφωνείτε ότι, για να αποφευχθούν οι εξαιρετικά επώδυνες, για 
όλους, επιπτώσεις, μιας τέτοιας εξέλιξης, τόσο για τις ίδιες τις επιχειρήσεις που εντάχθηκαν 
στη ρύθμιση, όσο και για το Ελληνικό Δημόσιο και  τους εργαζόμενους, που θα κινδυνεύσουν 
να πληγούν από την ανεργία,  αλλά και τις Τράπεζες, είναι αναγκαία και επιβεβλημένη η 
άμεση παρέμβαση της Πολιτείας για διετή αναστολή του χρόνου καταβολής των δόσεων 



 

αποπληρωμής του δανείου και συγκεκριμένα, για χρονική μετάθεση των δόσεων της 
περιόδου 31/12/2015 έως 30/6/2017 στην περίοδο 31/12/2017 έως 30/6/2019.

• Πρώτον, βοηθά τις επιχειρήσεις, που εντάχθηκαν στη ρύθμιση, στην άμεση 
αντιμετώπιση του προβλήματος κάλυψης των εξαμηνιαίων τοκοχρεολυτικών τους 
υποχρεώσεων και στη καλύτερη διαχείριση των προβλημάτων ρευστότητας, τα οποία 
αντιμετωπίζουν,  

   
 
Εκτιμούμε ότι η πρότασή μας εξυπηρετεί πολλαπλούς σκοπούς, και ειδικότερα: 
 
 
 
 

 
• Δεύτερον, έχει διττό στόχο, αφενός την εξυγίανση της χρηματοπιστωτικής 

κατάστασης των επιχειρήσεων και αφετέρου, την διατήρηση της απασχόλησης, 
 

• Τρίτον, συμβάλλει στη προοπτική ανάκαμψης και ενίσχυσης της οικονομίας δύο 
Νομών της χώρας, οι οποίοι παρουσιάζουν αναπτυξιακή υστέρηση σε σχέση με την 
υπόλοιπη χώρα και χρήζουν, ιδιαίτερα σ’ αυτή τη δύσκολη περίοδο της οικονομικής 
κρίσης, της βοήθειας της Πολιτείας προκειμένου να επανακάμψουν, 

 
• Τέταρτον,  στηρίζει το δοκιμαζόμενο χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας, καθώς 

διασφαλίζει την κανονική είσπραξη των δόσεων και την εξυγίανση του 
χαρτοφυλακίου τους και,   

 
• Τέλος, αποτρέπει υπό το βάρος των σημερινών δημοσιονομικών εξελίξεων, την 

εκταμίευση από το Δημόσιο, στα Τραπεζικά Ιδρύματα, των τεράστιων ποσών που θα 
απαιτηθούν για καταπτώσεις εγγυήσεων. 

 
Πρόκειται, δηλαδή, για μία πρόταση, η οποία μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην 
αντιμετώπιση του βασικού προβλήματος της τοπικής οικονομίας, που είναι η στήριξη της 
επιχειρηματικότητας και ειδικότερα, της τοπικής παραγωγής, σε δύο περιοχές της χώρας που 
πραγματικά το έχουν ανάγκη. 
 
Σημειώνουμε ότι αντίστοιχη αναστολή καταβολής δόσεων υπήρξε με την υπ’ αρ. 
2/38310/0025/14-5-2014, χάρις στην οποία πολλές επιχειρήσεις μπόρεσαν να συνεχίσουν την 
παραγωγική τους λειτουργία μεταθέτοντας σε βάθος χρόνου το βαρύ φορτίο της εξυπηρέτησης 
των δανειακών τους υποχρεώσεων. 
    
Για το  λόγο  αυτό  και επειδή είμαστε απο λύτως βέβαιο ι για τις ειλικρινείς σας προ θέσεις,  
παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας με την υιοθέτηση και προώθηση σε πλήρη και 
άμεση εφαρμογή, της πρότασής μας. 
 
Βέβαιοι για την άμεση και θετική σας ανταπόκριση. 

Όμοια επιστολή εστάλη και στον κ. Γεώργιο Σταθάκη, Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, 
Ναυτιλίας & Τουρισμού. 
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