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Κύριο 
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Κύριε Υπουργέ, 
 
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να  αναφερθούμε σε ένα σημαντικό θέμα 
που αφορά την ελληνική οικονομία και επιχειρηματικότητα, αυτό της 
αναγκαιότητας της πρόσβασης των Συνεταιριστικών Τραπεζών στα 
χρηματοοικονομικά εργαλεία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το 
αίτημα είναι γνωστό και έχουν γίνει παρεμβάσεις και εισηγήσεις  τόσο από την 
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και τα κατά τόπους Επιμελητήρια, 
όσο και από βιομηχανικούς και επιχειρηματικούς συνδέσμους και φορείς.  
 
Είναι κοινή συνείδηση όλων ότι οι Συνεταιριστικές Τράπεζες έχουν καταστεί 
πλέον από τους σημαντικότερους πυλώνες στήριξης των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, παρέχοντας σε αυτές πρόσβαση στην αναγκαία χρηματοδότηση 
που τόσο έχουν ανάγκη για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 
βιωσιμότητας τους. Αποτελούν δε έναν σημαντικό μοχλό περιφερειακής 
ανάπτυξης στηρίζοντας ενεργά τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων της 
περιφέρειας, που αποτελούν το σημαντικότερο ποσοστό του χαρτοφυλακίου 
τους. 
 
Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί ένα από τα βασικότερα 
αναπτυξιακά εργαλεία διασφαλίζοντας στην Ελληνική οικονομία και στις 
επιχειρήσεις δυνατότητα πρόσβασης σε φθηνότερα και πιο ανταγωνιστικά 
χρηματοδοτικά κεφάλαια, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ως 
πολλαπλασιαστές στην προσπάθεια εξόδου από τις δυσκολίες που προκάλεσε 
η παρατεταμένη κρίση.  
 
Θεωρούμε άδικο και ειλικρινά άτοπο ένα τόσο μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων, 
κυρίως της περιφέρειας, να στερούνται την πρόσβαση σε ευνοϊκή 
χρηματοδότηση και να λειτουργούν με συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού στην 
τρέχουσα δύσκολη οικονομική περίοδο. 
 
Στην εθνική προσπάθεια που όλοι συμμετέχουμε και αφορά τη δημιουργία 
εισοδήματος, την αύξηση της απασχόλησης και του ΑΕΠ, είναι αναγκαίο να 
διασφαλιστεί η συμμετοχή των Συνεταιριστικών Τραπεζών στο πρόγραμμα του 
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ώστε με τη σειρά τους να 
μετακυλήσουν στις πολυπληθείς επιχειρήσεις πελάτες τους, μικρές και μεσαίου 
μεγέθους επιχειρήσεις, την αναγκαία χαμηλότοκη χρηματοδότηση που τόσο 
χρειάζονται. 



Επιπλέον, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι οι Συνεταιριστικές Τράπεζες έχουν 
την οργανωτική και επιχειρησιακή ικανότητα να διαχειριστούν το πρόγραμμα 
αυτό. Αυτό πιστοποιείται από τη συμμετοχή τους σε όλα τα χρηματοδοτικά 
προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, εγγυοδοτικά και 
μείωσης επιτοκίου, όπως και  σε εγγυοδοτικά προγράμματα του EIF (European 
Investment Fund).  
 
Η Συνεταιριστική  Τράπεζα  Θεσσαλίας, συγκεκριμένα, διαχειρίστηκε μέσω της 
Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, εκταμιεύσεις δανείων εκατομμυρίων ευρώ 
σε 280 μικρές και μεσαίες, υγιείς και βιώσιμες επιχειρήσεις. Τα κεφάλαια αυτά, 
ακολουθώντας την αρχή της διασποράς, διοχετεύθηκαν  σε όσο το δυνατό 
περισσότερες επιχειρήσεις, πάντα ακολουθώντας τη τραπεζική πρακτική και 
τους χρηματοοικονομικούς κανόνες αξιολόγησης, για να προσφέρουν 
χρηματοδοτική στήριξη σε παραγωγικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς.  
 
Θεωρώντας το αίτημά μας βάσιμο και πάνω από όλα δίκαιο, ευελπιστούμε για 
τις ενέργειές σας για το εν λόγω κρίσιμο ζήτημα. 
 
 
Με εκτίμηση 

 
Γιώργος Ρουπακιάς 
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